„Aquatlon do škol 2017“
Krajské kolo - Plzeňský kraj
Datum konání:
Místo konání:

čtvrtek 27. dubna 2017
1. ZŠ Plzeň Západní ul. 18, Plzeň, bazén a atletická dráha

Pořadatel:

Krajský triatlonový svaz Plzeňského kraje,
ve spolupráci s 1. základní školou Plzeň
z pověření OR AŠSK Plzeň město

Přihlášky:

předem do pondělí 24. dubna 2017

Prezentace:

Aula 1. ZŠ Plzeň
(vchodem do tělocvičen (čelní vchod) od 8.00 do 8.45)
Před každou disciplínou

Rozprava k závodníkům:

Bazén 1. ZŠ Plzeň
(bazén 25m, 4 dráhy, 2 závodníci na dráze, délka dle kategorie)
Atletická dráha 1. ZŠ Plzeň
(atletická dráha 400m, délka dle kategorie)

Plavání:
Běh:
Kontakt a informace:

Ing. Milan Ungr: 608 552 881, e-mail: 3atlon@email.cz
Mgr. Ladislav Harvánek: 775210856, e-mail: assk-pm@seznam.cz
e-mail: ladislav.harvanek@plzensky-kraj.cz

Kategorie a tratě:
Kategorie II - benjamínci
Kategorie II - benjamínky

50m plavání
50m plavání

800m běh
800m běh

(1. stupeň ZŠ, roč. nar. 2007, 2006, 2005)

Kategorie III - mladší žáci
Kategorie III - mladší žákyně

100m plavání
100m plavání

1500m běh
1500m běh

(2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, roč. 2005, 2004, 2003)

Kategorie IV - starší žáci
Kategorie IV - starší žákyně

100m plavání
100m plavání

1500m běh
1500m běh

(2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií,, roč. 2003, 2002, 2001, 2000)

Kategorie V - studenti
Kategorie V - studentky

200m plavání
200m plavání

2000m běh
2000m běh

(Střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, roč.2001, 2000, 1999, 1998, 1997)

Orientační časový program:
8:00
9:00
9:15
11:00
13:30

zahájení prezence
zahájení závodu
start plavání
start běhu
vyhlášení výsledků

Upozornění:
Časový program může být upraven podle počtu závodníků.
Předpokládaný limit počtu závodníků je 180. Při překročení této hranice bude přistoupeno k určení
maximálního počtu závodníků v jednotlivých kategoriích za každý přihlašovaný subjekt nebo
výkonnostních limitů.

Přihlášky:
Předem. Vedoucí družstva zašle přihlášku 2a Středisko služeb školám (viz příloha) mailem na:
3atlon@email.cz , a to do pondělí 24.4.2017 do 18 hodin. V přihlášce 2a uveďte ke každému
závodníkovi kategorii a vyplňte u každého závodníka předpokládaný čas absolvování plavecké části
příslušné jeho kategorii, a to pro potřeby rozdělení do rozplaveb dle přibližně stejných časů.
Vedoucí družstva současně zaregistruje každého závodníka na on line formuláři ČTA na
www.czechtriseries.cz (vzor v příloze).
Originál přihlášky „2a“ Středisko služeb školám s potvrzením ředitelství školy odevzdá vedoucí
družstev při prezenci.

Startovné:
Škola, která není členem AŠSK platí startovné 400.- Kč za kategorii. Členové AŠSK startovné neplatí.
Více na assk-pm@seznam.cz .

Pravidla:
Závod je vypsán jako soutěž jednotlivců a soutěž družstev.
Závod je složen ze dvou odděleně absolvovaných disciplín.
Zahajuje se plaváním a končí během.
Plavání: Plave se v 25 m bazénu se 4 drahami. V jedné rozplavbě plavou na každé dráze dva
závodníci. Plavání v jedné dráze za sebou a křížení směru zakázáno. Povolené vybavení jsou plavky,
plavecké brýle a čepička. Porušení pravidel bude trestáno dle pravidel ČTA (časovou penalizací
případně vyloučením). Rozdělení do rozplaveb určuje pořadatel s přihlédnutím k plaveckým časům
závodníků uvedených v přihlášce.
Běh: Běžecká část se bude konat na atletickém stadionu, proto jsou nutné boty vhodné pro běh na
umělém povrchu. Boty s hroty nebo špunty jsou zakázány. Běh bude startovat po kategoriích, v pořadí
v jakém se závodníci umístili v plavání, od nejrychlejšího plavce a v časových odstupech od jeho
plaveckého času (tzv. Gundersenova metoda). V případě velkého počtu závodníků v kategorii může
být běh rozdělen do více rozběhů nebo bude start běhu hromadný.
Závod je vypsán jako soutěž jednotlivců a soutěž družstev (podle kategorií dle manuálu soutěží
II D, II H, III D, III H, IV D, IV H, V H, V H)
Hodnocení pořadí
Vítězem jednotlivců se stává ten závodník, který při použití Gundersenovy metody v příslušné
kategorii doběhne do cíle běhu jako první. Pokud bude nutno rozdělit běh pro velký počet závodníků
v kategorii do více rozběhů nebo bude start běhu hromadný, vyhrává závodník s nejnižším celkovým
časem. V případě stejného celkového času rozhoduje lepší čas na plavání.
Do pořadí družstev se započítávají vždy 3 nejlepší závodníci družstva v příslušné kategorii. (Školy, z
nichž se účastní méně než 3 závodníci v kategorii, se budou hodnotit pouze v soutěži jednotlivců.)
První závodník obdrží jeden bod, druhý dva atd. O pořadí družstev rozhodne součet bodů za umístění.
V případě rovnosti bodů rozhodne součet časů jednotlivých členů družstva.
Postup do RF
Do republikového finále (25. -26.5. Trutnov) postupují první tři jednotlivci z každé kategorie.
O účasti kategorie II a družstev bude rozhodnuto dodatečně.
Soutěží se přiměřeně dle pravidel České triatlonové asociace (ČTA) a Soutěžní směrnice ČTA
(www.triatlon.cz).

Podmínky závodu:
- závodník startuje za školu, kterou navštěvuje
- neuplatňuje se ustanovení 5.5.10 Manuálu AŠSK ČR - 3.1. Soutěžní řád AŠSK ČR (tzn. start je
povolen i žákům a studentům sportovních gymnázií).
- Přihláška 2a) musí být potvrzena ředitelstvím školy
- závodníci i jejich doprovod nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát na
bezpečnost, dodržovat pokyny pořadatelů, případně pracovníků plaveckého bazénu a 1. ZŠ, ctít
pravidla slušného chování a nesou veškerou odpovědnost za škodu, kterou způsobí sobě, pořadateli
nebo třetí osobě.
- v případě foto a video dokumentace z průběhu závodu, každý účastník (závodníci či jejich doprovod)
dávají souhlas s pořizování zvukových a obrazových záznamů pro potřeby dokumentace závodu a
případné prezentace závodu v médiích.

V Plzni dne 17.3.2017

Ing. Milan Ungr
ředitel závodu

Vzor přihlášky na www.czechtriseries.cz pro závod
„Aquatlon do škol“ Plzeň,
Online přihláška k závodu http://www.czechtriseries.cz/registration/new?raceId=3363
(Povinná pole jsou označena tučně a s hvězdičkou.)

Jméno*:

závodníka

Příjmení*:

závodníka

Datum narození*:
den:

Pohlaví*:

závodníka

měsíc:

rok:

závodníka

- vyberte -

Země*:
- vyberte -

Město:

bydliště závodníka

Sportovní klub: navštěvovaná škola
Mobil*:

závodníka nebo vedoucího družstva

E-mail*:

závodníka nebo vedoucího družstva

Odhad času plavání*: v minutách a vteřinách u K-II 50m, u K-III a K-IV 100m,u K-V 200m
00

00

Vzkaz pro pořadatele

*) Povinná pole

vepsat kategorii (KII nebo KIII nebo KIV nebo KV)

Příloha č. 2a

Částkova 78, 326 00 Plzeň, tel: 377 468 111, 201,
fax: 377 468 509, IČ: 49777700, č.ú.
1013046264/5500

Prezenční listina soutěžících ve sportovních soutěžích
Název soutěže: … Aquatlon do škol ...

Postupové kolo: Krajské

Místo konání: … Plzeň …

Datum konání: … …27.4.2017...

Škola, adresa školy: ……………………………………......................................................
Poř. Číslo
číslo dresu

Jméno a příjmení
soutěžícího

Rok
narození

Čas plavání

Kategorie

(kat.II.-50m, III. a IV.-100m, V.-200m)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jméno, příjmení a adresa vedoucího družstva (pedagogického doprovodu):
……………………………………………………………………………

V……………….............. dne:………………………...........
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedené na soupisce jsou žáky
denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků není osvobozen
od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

Razítko a podpis ředitelství školy:

