SYNCHRO PLZEŇ 2018
7. ročník závodů
v synchronizovaném plavání

Pořadatel: ČSPS a PK SLÁVIA VŠ PLZEŇ

ROZPIS
A) Všeobecná ustanovení
1. POŘADATEL

PK Slávia VŠ Plzeň a ČSPS
ředitel soutěže: Jitka Šimsová
hlavní rozhodčí: Anna Roubíčková
vedoucí protokolu: Nikol Kušková
počítač: Hana Vladyková

2. DATUM

26. 5. 2018

3. MÍSTO

Plzeň, 50m bazén Slovany, Nám. Gen. Píky 42, Plzeň

4. PŘIHLÁŠKY

Předběžné přihlášky zasílejte na přiloženém formuláři do 8. 5. 2018
Definitivní přihlášky zasílejte na přiloženém formuláři společně s formuláři
na VS - 1x (stačí e-mailem, formulář z roku 2017) nejpozději do 20. 5. 2018. Přijetí
přihlášky bude potvrzeno do klubu na uvedený mail v STD. Přihlášky zaslané po termínu nemusí být přijaty.

5. LOSOVÁNÍ

Losování startovního pořadí závodnic pro PF MŽ, SŽ, JUN a volné sestavy
se bude konat na adrese bazén Lochotín Plzeň dne 22. 5. 2018 v 19:30. Losování skupiny PF pro MŽ, SŽ a JUN se bude konat 23. 5. 2018 v 16:00 na adrese bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42, Plzeň
Informace o losovaných figurách dostanou vedoucí jednotlivých oddílů mailem
nebo na tel: 777 056 754 Jitka Šimsová

6. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
Pořadatel hradí pouze technické uspořádání soutěže. Startovné 350,-Kč
za každou závodnici je splatné při prezentaci. Přihlásí-li klub do soutěže více jak 10
závodnic, musí vždy na každých dalších 5 závodnic delegovat jednoho rozhodčího.
Každý oddíl je povinen potvrdit pořadateli účast rozhodčích nebo jejich odhlášení, a to
nejpozději do 12.00 hod dne předcházejícímu soutěži to je 25. 5. 2018. Za odhlášené
rozhodčí je oddíl SY povinen zajistit náhradníky.
7. INFORMACE O SOUTĚŽI
Veškeré informace o soutěži lze získat na tel. 777 056 754 – Jitka Šimsová
nebo na e-mailu: simsovaj@gmail.com
8. UBYTOVÁNÍ:

Zajišťujeme přímo v areálu bazénu (omezená kapacita). Cena za noc 220,-/os.
Přihlášky zašlete nejpozději do 11. 5. 2018 na mail: simsovaj@gmail.com

B) Technická ustanovení
1. PRÁVO ÚČASTI

Soutěž je určena pro sportovní kluby a reprezentace
Kategorie Juniorky: 15 - 18 let (r. nar. 03, 02, 01, 00)
Kategorie 13,14 a 15 let (r. nar. 06, 05, 04, 03)
Kategorie 12 let a mladší (r. nar. 09, 08, 07, 06)
Bez omezení VT

2.SOUTĚŽNÍ DISCIPLINY
Kategorie Juniorky (r.nar. 03, 02, 01, 00)
- povinné figury (pravidla SY pro období 2017 - 2021)
- volné sestavy: sólo 2:30 min +- 15 vteřin
duo 3:00 min +- 15 vteřin
tým 4:00 min +- 15 vteřin
Finále se nekoná

100%
100%
100%

Kategorie Starší žákyně (r. nar. 06, 05, 04, 03)
- povinné figury (pravidla SY - FINA pro období 2017 - 2021)
- volné sestavy: sólo 2:15 min ± 15 vteřin
duo 2:45 min ± 15 vteřin
tým 3:30 min ± 15 vteřin
Finále se nekoná

100 %
100 %
100%
100 %

Kategorie Mladší žákyně (r. nar.06, 07, 08, 09)
- povinné figury (pravidla SY - FINA pro období 2017 - 2021)
- volné sestavy: tým 3:00 min ± 15 vteřin
Finále se nekoná

100 %
100 %

3. ÚBOR

Podle pravidel FINA 2017 - 2021

4. NÁMITKY

Podle pravidel FINA 2017 - 2021 a soutěžního řádu

5. CENY A TITULY Závodnice na prvních třech místech obdrží medaili a diplom
V soutěži kategorie 12 let a mladší budou vyhlášeny výsledky za povinné
figury dle jednotlivých ročníků narození a chlapci zvlášť.
6. REPRODUKCE HUDBY

Hudbu ve formátu MP3 minimální rozlišení 192 kbps s označením
Kategorie, disciplíny a jmen závodnic prosím zasílejte na mail:
hanka7.14@gmail.com, záložní CD vzít sebou.

Při prezentaci, před soutěží, v hale bazénu, bude provedena kontrola dokladů
všech závodnic i rozhodčích. Závodnice bez platných dokladů nemohou soutěžit.
Rozhodčí bez platných dokladů nemohou rozhodovat.

7. PREZENTACE

C) Předběžný časový rozvrh soutěže

Sobota 26. 5. 2018
8,00 – 9,00 prezentace závodnic a rozhodčích
9,00 - 19,00 PF SŽ, PF JUN
PF MŽ
volné sestavy - páry SŽ, JUN
volné sestavy - sóla SŽ, JUN
volné sestavy - týmy MŽ,SŽ, JU
19,30
nástup a vyhlášení výsledků soutěže
Časový rozvrh soutěže bude upraven podle počtu přihlášených závodnic.
Pořadatel si vyhrazuje právo časových změn v průběhu soutěže.
Poznámka: Vstup do šaten – klíče od skříněk vyzvednou vedoucí družstev na hromadnou startenku a zaplatí zálohu 500,-Kč, 2 osoby do jedné skříňky – kapacita šaten je omezená. Při ztrátě klíče nebo poškození
zámku je nutné zaplatit pokutu 200,-Kč za jeden klíč/zámek.
V Plzni 30. 4. 2018

Jitka Šimsová, ředitelka soutěže

