Mistrovství České republiky
Vodní záchranné služby ČČK, z.s.
Bazénové disciplíny ILS
Brno 9. – 10. 12. 2017

za laskavé podpory:
Jihomoravského kraje
Statutárního města Brna
Městské části Brno - sever

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel

1.1

Vodní záchranná služba ČČK, z.s., Lahovská 25,159 00, Praha 5. (dále jen VZS ČČK)

Místo konání

1.2

Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, 602 00 Brno-Ponava
Krytý 50m bazén

Datum konání

1.3

9. – 10. 12. 2017

Ředitelství závodu

1.4

ředitel závodu: Mgr. Jana Balšínková
za Prezidium VZS ČČK: Josef Švec, Ing. Martin Kusenda
hlavní rozhodčí: Pavel Skořepa

Disciplíny

1.5












1.6

200 m Plavání s překážkami (200 m Obstracle Swim )
50 m Záchrana modelu (50 m Manikin Carry)
100 m Záchranný polohový závod (100 m Rescue Medley)
100 m Záchrana s ploutvemi (100 m Manikin Carry with Fins)
100 m Tažení s pásem a ploutvemi (100 m Manikin Tow with Fins)
200 m Super záchranář (200 m Super Lifesaver)
Hod lanem (Line Throw)
Plavání s překážkami – štafeta 4 x 50 m (Obstracle Relay 4 x 50 m)
Záchrana modelu – štafeta 4 x 25 m (Manikin Relay 4 x 25 m)
Záchranářská polohová štafeta 4 x 50 m (Medley Relay 4 x 50 m)
SERC

Podmínky účasti
1. Členství v organizaci VZS ČČK – pro účastníky z ČR, zahraniční účastníci – členství
v příslušné organizaci ILS.
2. V termínu zaslaná a řádně vyplněná přihláška a zaplacen účastnický poplatek.
3. Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vedoucí výpravy, stejně tak za jejich pojištění pro
závod.
4. Závodů se mohou účastnit závodníci a závodnice, kteří dosáhnou v roce závodů 13 let.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících závodníků, nebo i počet členů
doprovodu z přihlášených organizací. Nepřijetí závodníka / člena doprovodu bude
pořadatelem oznámeno organizaci minimálně týden před zahájením závodů.
6. V disciplíně Line Throw může za každou organizaci startovat pouze jedna (1) dvojice
v každé kategorii (kategorie 1 – 3, muži a ženy).
7. V disciplíně SERC mohou za každou organizaci startovat dvě družstva.
8. V prostorách bazénu se mohou pohybovat pouze závodníci, dva trenéři na každou
organizaci, rozhodčí a technický personál. Pro diváky a doprovod jsou vyhrazena místa
v hledišti.

1.7

Přihlášky a startovné
1. Přihlášky, ve kterých budou uvedeny časy jednotlivých disciplín, odešlete nejpozději do
21. 11. 2017 na email zavody@vzs.cz.
2. Startovné činí 500,-Kč za každého závodníka přihlášeného do 21. 11. 2017, po tomto
termínu 600,- Kč. – součástí startovného je oběd na bazénu po oba dny závodů a společná
večeře v restauraci.
3. Poplatek za každého člena doprovodu činí 300 Kč a jeho součástí je oběd na bazénu po
oba dny závodů a společná večeře v restauraci.
4. Startovné i poplatek jsou jednotné, případná neúčast na některé části programu není
nárokem na jejich snížení.
5. Startovné i poplatek je nutno uhradit předem, a to na základě vystavené faktury.

1.8

Ubytování

Každý si zajistí sám. Možnosti ubytování – Booking.cz (hotel Avanti, hotel Vista, Bed and Breakfast
Penzion, apartmány Hubert, atd.). V případě zájmu je možno zajistit společné ubytování na
internátu střední školy. Předběžný zájem adresujte na adresu zavody@vzs.cz do 21. 11. 2017.
Ubytování, zajištěno pořadateli, bude hrazeno na základě vystavené faktury.

1.9

Storno poplatky

V případě odhlášení účastníka do 3.12 2017 včetně, neplatí účastník storno poplatek. V případě
odhlášení účastníka od 4. 12. 2017 do 7. 12. 2017 včetně, je storno poplatek 50% ze zaplacené
částky. V případě odhlášení účastníka od 8. 12. 2017 je výše storno poplatku 100% ze zaplacené
částky.

1.10 Stravování
Stravování bude zajištěno v rozsahu – sobotní a nedělní teplý oběd na bazénu. V sobotu večer je
pak zajištěna společná večeře včetně pitného režimu v restauraci.

1.11 Doprava
Dopravu do Brna i na místo ubytování si zajišťuje každá organizace samostatně.

2 VĚKOVÉ KATEGORIE A HODNOCENÍ
Žáci – ročník 2003 - 2004
Junioři – ročník 1999 – 2002
Open – ročník 2001 a starší (nejpozději v den závodu musí závodník dosáhnout věku 16 let)
Rozhodující je věk závodníka v roce konání závodu.
Umožňuje-li věk závodníka start ve více kategoriích, bude ve všech závodech hodnocen v jedné
kategorii dle své volby.


Za 1. – 3. místo ve všech disciplínách podle kategorií budou závodníci oceněni diplomem
a medailí.
Na závěr závodů bude v každé kategorii vyhlášeno 5 nejlepších závodníků, kteří budou
oceněni pohárem. Hodnocení budou závodnici dle bodů získaných v individuálních
disciplínách. Do celkového hodnocení se nebude započítávat jedna disciplína, ve které
závodník získal nejméně bodů. Bodování za jednotlivá umístění v individuálních
disciplínách je uvedeno níže. Pokud závodník nebude v některé z individuálních disciplín
startovat nebo v ní bude diskvalifikován, bude mu uděleno 0 bodů.
Mistrem ČR v každé kategorii se stane nejlépe hodnocený závodník - člen VZS ČČK.





2.1

Tabulka bodového hodnocení

Umístění

Body

Umístění

Body

Umístění

Body

Umístění

Body

1.

20

5.

13

9.

8

13.

4

2.

18

6.

12

10.

7

14.

3

3.

16

7.

11

11.

6

15.

2

4.

14

8.

10

12.

5

16.

1

3 TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Je povinností trenérů a závodníků, aby se předem seznámili s pravidly jednotlivých disciplín.
Pravidla se řídí dle ILS Competition Rule Book (2015 – 2019 edition).
Ve všech disciplínách se startuje dle rozlosování – začínají ženy, pak muži.

3.1

Losování

Závodníci budou nasazeni do jednotlivých rozplaveb dle časů na 100m volný způsob uvedených
v přihlášce.

3.2

Vybavení a výstroj

Ploutve - max. délka 65 cm, šířka max. 30 cm, měřeno neobuté.
Žádáme organizace o přivezení figuríny.
Žádáme organizace o přivezení žlutých záchranných pásů (Wetiz).
Záchranné lano dodá pořadatel.
Plavky musejí být v souladu s dokumentem ILS Swim Suit Policy.
Plavecká čepice nesmí být označena CZ ani názvem jiného státu (platí pro závodníky z ČR), toto
ustanovení platí obdobně také pro státní vlajky a znaky.

3.3

Protesty a námitky

Protesty a námitky je nutno podat do 15 minut po vyhlášení výsledků disciplíny hlavnímu
rozhodčímu se vkladem 500 Kč.
V případě zamítnutí protestu vklad propadá.

3.4

Doping

Všichni závodníci jsou povinni se na výzvu podrobit antidopingové kontrole.
Pravidla se řídí dokumentem ILSE COMPETITION RULEBOOK (2015 – 2019 edition) .

4

PROGRAM

Sobota 9. 12. 2017
7:30

příchod na bazén, uzavření závodníků disciplíny SERC

7:50

start závodů - SERC

9:30

slavnostní zahájení

9:50 - 10:30

rozplavání

10:40

100m Tažení s pásem a ploutvemi ( 100m Manikin Tow with Fins)

11:30

100m Záchranný polohový závod (100m Rescue Medley)

12:20 - 13:20

přestávka (oběd)

13:20 - 14:00

rozplavání

14:10

200 m plavání s překážkami (200m Obstacles)

15:10

Hod lanem (Line Throw)

15:50

4 x 50m plavání s překážkami - štafeta (4 x 50 m Obstacles Relay)

19:00

slavnostní společná večeře s vyhlášením výsledků 1. dne závodů

Neděle 10. 12. 2017
7:30 – 8:30

rozplavání

8:45

zahájení závodů

8:50

100m Záchrana modelu s poutvemi (100 m Manikin Carry with Fins)

10:10

50m Záchrana modelu (50 m Manikin Carry)

11:30

4 x 25m Záchrana modelu - štafeta (4x 25 m Manikin Relay)

11:50

200 m Super záchranář (200 m Superlifesaver)

13:30

4 x 50 m Záchranářská polohová štafeta (4 x 50 m Medley Relay)

14:30

Vyhlášení výsledků
Oběd

Změna programu vyhrazena

