PROPOZICE
„Finále poháru“ AŠSK ČR v aquatlonu
ZŠ dívky, chlapci (kat. II., III., IV.)
SŠ dívky, chlapci (kat. V.)

„Velká cena Trutnova v aquatlonu“

Trutnov
25. až 26. května 2017

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel: z pověření VV AŠSK ČR a ve spolupráci s ČTA pořádá ZŠ kpt. Jaroše,
Trutnov, Gorkého 38.
2. Termín konání: 25. až 26. května 2017.
3. Místo konání: krytý plavecký bazén Trutnov, atletický stadion Trutnov.
4. Prezentace: 25. 5. 2016, v prostorách hotelu Patria, Náchodská 358, Trutnov, od 10:30 do
12:30 hodin, kontrola soupisek a finanční úhrada soutěže.
5. Ředitel soutěže: Mgr. Karajanis Petr, DiS.
6. Sportovní ředitel: pan Mollingr Jaroslav
7. Přihlášky: Emailem do 19. května 2017 na adresu:
Email: aquatlon@zskptjarose.cz
Telefon: 737 915 734
8. Účastníci: Automatický postup na „Finále poháru AŠSK ČR v aquatlonu" si zajistí první
závodníci z kola krajského ve vypsaných kategoriích, pořadatel si vyhrazuje právo pozvat
další závodníky s odpovídající výkonností. Žádáme o zaslání výsledů krajských kol
nejpozději do 19. 5. 2017.
9. Kategorie:
b) II. D, CH 4. až 5. ročník ZŠ (2005 až 2007).
c) III. D, CH 6. až 7. ročník ZŠ (2003 až 2005) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
d) IV. D, CH 8. až 9. ročník ZŠ (2000 až 2003) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
e) V. D, CH 1. až 4. ročník SŠ, studenti řádného denního studia (1997 až 2001).
Poznámka: v každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a
věku narození (obě podmínky musejí být splněny současně)
10. Disciplíny:
Kategorie II. D, CH – 50m plavání VZ a 800m běh.
Kategorie III. D, CH – 100m plavání VZ a 1500m běh.
Kategorie IV. D, CH – 100m plavání VZ a 1500m běh.
Kategorie V. D, CH – 200m plavání VZ a 2000m běh.
11. Startovné: členové AŠSK 100Kč/jednotlivec, nečlenové AŠSK 200Kč/jednotlivec
12. Finanční zabezpečení:

a) Strava: členům AŠSK bude strava hrazena z prostředků AŠSK ČR, nečlenové AŠSK a
vedoucí všech družstev uhradí stravu ve výši 200Kč/osoba.
b) Ubytování: ubytování hradí všichni závodníci i vedoucích družstev ve výši 450Kč/osoba.
c) Jízdné: každá škola si hradí dopravu sama.
d) Pronájem a vstup na sportoviště hradí pořadatel.
13. Ubytování: pořadatel zajistí ubytování pro závodníky i pedagogický doprovod v hotelu
Patria, Náchodská 358, Trutnov.
14. Parkování: bezplatné na soukromém parkovišti hotelu Patria, Náchodská 358, Trutnov.
15. Stravování:
a) Večeře 25. 5. 2017, stravovací prostory hotelu Patria, Náchodská 358, Trutnov.
b) Snídaně 26. 5. 2017, stravovací prostory hotelu Patria, Náchodská 358, Trutnov.
c) Oběd 26. 5. 2017, stravovací prostory hotelu Patria, Náchodská 358, Trutnov.
16. Pojištění: Pořadatel nezajišťuje jednorázové pojištění závodníků.
17. Měření: zajišťuje ČTA.

B. Technická ustanovení
1. Základní pravidla:
a) obecná:
- aquatlon se skládá z kombinace plavání a běhu
- plavání proběhne první a běh druhý den soutěže
- pořadí bude určeno součtem časů z plavecké a běžecké části závodu
- v případě rovnosti výsledných časů dvou a více závodníků rozhodne nejlepší pořadí v jedné
z disciplín v pořadí plavání, běh
b) plavání:
- plavecká část se bude konat v krytém bazénu
- závodník má vyhrazenou svoji plaveckou dráhu nebo její část
- plavání v jedné dráze za sebou a křížení směru zakázáno
- porušení pravidel bude trestáno časovou penalizací
- způsob startu určí hlavní rozhodčí (startovní blok, okraj bazénu nebo z vody)
- povolené vybavení pouze plavky, plavecké brýle a čepička
c) běh:
- běžecká část se bude konat na atletickém stadionu
- boty vhodné pro běh na umělém povrchu
- start do běžecké části bude probíhat hromadně po kategoriích
2. Podmínky účasti:
a) Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK ČR a ČTA.
b) Startují tři nejlepší, v každé kategorii, vyslaní KR AŠSK ČR, případně divoké karty
pozvané pořadatelem.

c) Žáci účastnící se „Finále poháru AŠSK ČR“ jsou uvedeni na soupisce, potvrzené ředitelem
školy a příslušnou krajskou radou.
d) Na soupisce bude uvedeno příjmení, jméno závodníka a datum narození.
e) Pokud byla přihláška zaslána emailem, předloží vedoucí družstva originál při prezenci.
f) K prezentaci nastoupí vždy závodník/závodnice se svým vedoucím, který odevzdá
hlavnímu rozhodčímu definitivní soupisku družstva s razítkem školy, podepsanou jejím
ředitelem.
g) Případné změny v nominaci závodníků předloží vedoucí družstva nejpozději na technické
poradě, nutná nová soupiska s podpisem ředitele školy, jinak nemohou závodníci/závodnice
startovat v závodě.
h) Závodníci/závodnice jsou povinni se prokázat platným dokladem totožnosti a musí mít s
sebou průkaz pojištěnce ZP.
ch) Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva a potvrzuje ji ředitel školy.
i) Nedodrží-li kterýkoliv závodník/závodnice podmínky účasti s úmyslem získat
neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučen. Vyloučený
závodník/závodnice, respektive vysílající škola, je následně povinna uhradit pořadateli
vzniklé náklady na jeho účast.
j) Pokud se závodník/závodnice nominovaný KR AŠSK nedostaví na RF bez písemné,
prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před konáním RF a příslušná KR AŠSK
nepošle náhradu, je původně nominovaný závodník/závodnice, respektive vysílající škola,
povinna uhradit pořadateli náklady spojené s přípravou jeho startu.
3. Hodnocení do soutěže jednotlivců:
- pořadí bude určeno součtem časů z plavecké a běžecké části závodu
- závodník s nejnižším časovým součtem z obou disciplín vyhrává
- v případě rovnosti výsledných časů dvou a více závodníků rozhodne nejlepší pořadí v jedné
z disciplín v pořadí plavání, běh
4. Soutěžní komise: tříčlenná, předseda – hlavní rozhodčí, ostatní členové budou jmenováni
na poradě vedoucích družstev (zástupce VV AŠSK ČR, ČTA a účastníků).
5. Ceny: první tři závodníci/závodnice v každé kategorii obdrží diplomy, medaile a poháry
AŠSK ČR.
6. Protesty:
Je možné podávat prostřednictvím vedoucího družstva ihned po zjištění inkriminované
události (vklad 500Kč). Případné protesty bude řešit sportovně-technická komise. Rozhodnutí
této komise je konečné. Vklad se nevrací.

C. Program soutěže
25. 5. 2017 (čtvrtek)
- 10:30 až 12:30 prezentace, ubytování
- 13:00 až 13:30 technická porada, hotel Patria, Náchodská 358, Trutnov.
- 13:30 až 14:00 slavnostní zahájení
- 15:00 až 16:00 plavecká část pro kategorii II. a III.
- 16:00 až 17:00 plavecká část pro kategorii IV. a V.
- 17:30 až 19:00 večeře
- 20:00 až 22:00 porada

26. 5. 2017 (pátek)
- 07:00 až 8:00 snídaně
- 09:30 až 10:30 běžecká část pro kategorii II. a III.
- 10:30 až 12:00 běžecká část pro kategorii IV. a V.
- 12:00 až 13:0 oběd
- 13:30 až 14:30 vyhlášení výsledků
Podrobný časový harmonogram soutěže obdrží vedoucí družstev na poradě.

C. Činovníci soutěže
Ředitel soutěže: Mgr. Karajanis Petr, DiS.
Hlavní rozhodčí: pan Mollingr Jaroslav
Prezentace: Delegována organizátorem soutěže.
Rozhodčí: Delegována organizátorem soutěže.
Zdravotní služba: Delegována organizátorem soutěže.
Logistické zabezpečení: Delegována organizátorem soutěže.

D. Čestní hosté
Mgr. Paták Jiří, ředitele ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.
delegovaný zástupce AŠSK ČR
delegovaný zástupce ČTA

E. Poznámky
a) V krytém bazénu i na atletickém stadionu je nutné dodržovat návštěvní řád.
b) Závodníci si dají své cenné věci ke svému vedoucímu družstva.
c) Žádáme všechny závodníky, závodnice i pedagogický doprovod, aby se zúčastnil
slavnostního zahájení i slavnostního zakončení soutěže.
d) Vedoucí družstva zodpovídá za zdravotní stav a připravenost závodníků na soutěž v
aquatlonu.
e) Závodník/závodnice, který nebude mít u prezence předpisovou soupisku, opatřenou
razítkem školy a podepsanou ředitelem příslušné školy, nebude připuštěn do soutěže.
f) Pro nejlepší v jednotlivých kategoriích jsou připraveny diplomy, medaile, poháry a věcné
ceny.

v Trutnově 22. 11. 2016
s pozdravem ředitel soutěže
Mgr. Karajanis Petr, DiS.

