VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2020
Soutěž v PLAVÁNÍ
I. Všeobecná ustanovení
1. Datum konání:

7.března 2020 od 8:40 hodin

2. Pořadatel:

Město Klimkovice

3. Místo konání:

Krytý bazén 50m Ostrava - Poruba, Gen. Sochora 1378,
708 00 Ostrava - Poruba

4. Přihlášky:

5. Sraz:
6. Informace:

prosím nejpozději do 4.3.2019 na adresu: vecerkap@email.cz
Přihláška musí obsahovat: Obec, Příjmení, jméno, ročník narození,
doplňte, prosím dosažený čas na 100m, případně jmenovitě na místě, v
případě Vaší neúčasti, prosím o info na adresu vecerkap@email.cz
sraz všech účastníků v sobotu 9.března v 8:40 hodin u pokladen
bazénu Sareza
Každý účastník na místě obdrží poukaz na občerstvení .

II. Technická ustanovení
1. Počet účastníků: startují 4 závodníci za obec
2. Časový pořad:

3.

4.
5.
6.

9,00 vstup na bazén
9,10 – 9,35 rozplavání v určených drahách
9,40 závody
Systém soutěže:
Pořadí jednotlivých účastníků bude určeno na základě dosažených časů
v letech 2018,2019 v rámci VSH a nahlášených časů pořadateli v obráceném pořadí, kdy jako
první startují účastníci s nejpomalejším časem a na konec účastníci s nejlepšími časy. Každý
účastník plave 100m na čas libovolným stylem. Soutěží se dle všeobecných propozic VSH,
Soutěžit může zástupce obce, který v roce 2019 docílí věku 13 let a starší. Výjimky schvaluje
hlavní pořadatel VSH. Příslušnost k dané obci a věk bude na místě kontrolována předložením
občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v dané obci nebo doložením jiného
dokladu s fotkou. Do celkového pořadí družstev se započítávají nejlepší tři účastníci dané
obce.
Vyhodnocení a ceny : V rámci vyhodnocení obdrží věcné ceny a diplom nejlepší 3 ženy,
nejlepší tři muži a nejlepší tři družstva.
Upozornění :
Všichni účastníci se soutěže v plavání účastní na vlastní riziko a
nebezpečí. V rámci soutěže není pojištění účastníků ze strany pořadatele.
Obecné :
Každý účastník obdrží u prezentace občerstvení ( bageta + pití)

Sportu, plavání a VSH zdar
Petr Večerka
vecerkap@email.cz
tel. 725 353 043

