VI. ROČNÍK PLAVECKÉ ŠTAFETY
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
MĚSTA
/plavecká štafeta pro žáky I. a II. stupňů ZŠ/

Plavecký bazén Nové Město nad Metují
Sídlo: 28. října 415 Nové Město n. M.
Zástupce:R. Šmejkalová 776 321 263

Město Nové Město nad Metují
Sídlo: Nám. Republiky 6, Nové Město n. M.
Zástupce: starosta města Petr Hable

Pořadatel: Centrum Najáda s.r.o., plavecký bazén a město Nové Město nad Metují
Hlavní pořadatel: Centrum Najáda s.r.o.
Mediální partner: Městské informační centrum

Soutěž

Novoměstský zpravodaj
Městské stránky Nové Město nad Metují
Internetový portál Kam s dětmi
zaštiťuje: Centrum Najáda s.r.o.
za město Nové Město nad Metují Petr Hable – pan starosta
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru školství

PROPOZICE
Místo konání: Plavecký bazén Nové Město nad Metují
VI. ročník proběhne v dubnu 2017
Celkem 1kolo: úterý 18. a čtvrtek 20. dubna 2017
Termín:
ÚTERÝ
18. 4. 2017 /pro žáky 1., 2. a 3. tříd sraz v 7.30 ve vstupní hale/
/pro žáky 4. a 5. tříd sraz v 10.00 ve vstupní hale/
ČTVRTEK 20. 4. 2017 /pro žáky 6. a 7. tříd sraz v 8.00 ve vstupní hale/
/pro žáky 8. a 9. tříd sraz v 9.30 ve vstupní hale/

Závodníci: Závodů se může zúčastnit škola, která má žáky prvního a druhého stupně.
Přihlášená škola může do každého kola postavit v každé kategorii max. dvě čtyřčlenná
družstva /rozplavby/. V jeden den proběhne první a druhá rozplavba. Družstva musí být
smíšená (podmínkou je vždy min. 1 dívka).
Škola určuje své závodníky dle vlastního výběru. V druhé rozplavbě mohou plavat stejní nebo
jiní žáci. Časy obou štafet v každé kategorii zúčastněné školy se bodově ohodnotí.
Jednotliví plavci mohou v daném kole plavat jen v jedné či druhé rozplavbě, v daném ročníku
a reprezentovat pouze jednu školu.

Kategorie: A – žáci 1. tříd (2010-2009)

F - žáci 6. tříd (2005-2004)
G - žáci 7. tříd (2004-2003)
H - žáci 8. tříd (2003-2002)
CH - žáci 9. tříd (2002-2001)

B – žáci 2. tříd (2009-2008)
C – žáci 3. tříd (2008-2007)
D – žáci 4. tříd (2007-2006)
E – žáci 5. tříd (2006-2005)
Vyšší kategorie může být doplněna jedním žákem o kategorie nižší. Ne naopak.
(např. v družstvu kategorie CH – žáci 9. tříd (2002-2001), může družstvo doplnit žák
z 8. třídy (2003-2002). Rozhoduje rok narození.

Popis závodu: Žáci prvních tříd plavou 25m (tj. 2 bazénové délky) a žáci vyšších
ročníků plavou 50m (tj. 4 bazénové délky) libovolným způsobem (je možné střídat plavecké
způsoby i během závodu).
Startuje se z vody. Při obrátce se soutěžící může dotknout stěny libovolnou částí těla. Štafeta
je předávána dotekem předchozího plavce okraje bazénu. Je měřen celkový čas uplavání
200m, který je zastaven při doteku posledního člena družstva okraje bazénu.
Každý závodní den je dvoukolový. Škola může do druhé rozplavby nasadit stejné nebo jiné
plavce. Do hodnocení se počítají oba časy, které se obodují.

Měření času: Měření času zajišťuje pořadatel ve spolupráci s doprovodem soutěžících
družstev. Měří se s přesností na setiny sekundy (00:00:0).

Vybavení: Každý závodník musí mít plavecký úbor odpovídající Návštěvnímu řádu
Nového Města nad Metují. Povoleny jsou plavecké brýle, plavecká čepice a skřipec na nos.
Ostatní plavecké pomůcky (plovací desky, pásky, ploutve, packy apod.) jsou zakázány.
Výjimka udělena pro kategorii A – žáci mohou použít plavecký pásek a 1 pár koleček
v průběhu závodu.

Družstvo může být diskvalifikováno pokud:
- se žák během závodu dotkne dna nebo chytne okraje bazénu (nepočítá se start, obrátka a cíl)
- si žák zkrátí trať např. předčasným obratem
- je nasazen žák, který neodpovídá podmínkám zařazení do kategorií
- žák použije nedovolené plavecké pomůcky (plovací deska, ploutve),
- výjimku tvoří kategorie A / mohou použít plavecký pásek, 1 pár koleček /
- se družstvo nedostaví včas na start
- záměrně uškodí jinému družstvu s cílem vylepšit si vlastní výsledky či
naději na umístění (nesportovní chování)
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, za jejich zdravotní stav zodpovídá vedoucí přihlášené
školy.

Hodnocení: V každé kategorii je hodnotícím ukazatelem celkový dosažený čas
přihlášeného družstva /rozplavby/.
Družstva /rozplavby/ dle dosažených časů obdrží body dle níže uvedeného klíče:
1. místo
10 bodů
2. místo
7 bodů
3. místo
5 bodů
4. místo
3 body
5. místo
2 body
6. místo
1 bod
Družstva, která se z jakéhokoliv důvodu závodu nezúčastní, nebo jsou diskvalifikována,
obdrží 0 bodů.

Vyhodnocení: V průběhu každého závodního dne obdrží družstva diplom za účast.
Na závěr VI. ročníku (duben 2017) proběhne celkové vyhodnocení vítězné školy.
Vítěznou školou se stane škola, která získá nejvíce bodů.

Ceny pro celkového vítěze školní ligy:
putovní pohár starosty města
1. místo
pohár za 1 místo, diplom a benefity na služby plaveckého bazénu

2. místo

pohár za 2. místo, diplom a benefity na služby plaveckého bazénu

3. místo

pohár za 3. místo, diplom a benefity na služby plaveckého bazénu

Všechna družstva dostanou účastnické diplomy.

Protesty: Protest je možné podat písemně do 60 minut od ukončení závodu hlavní
organizátorce akce Renatě Šmejkalové. Na pozdější námitky již nebude brán zřetel.

Startovné: Startovné je 0 Kč
Doprava: Dopravu si zajišťují školy samy.

Pořadatel zajistí:
- vyhrazení plaveckých drah pro závodění
- šatny a sociální zázemí pro závodníky
- časomíru
- evidenci a zveřejnění výsledků
- konečné vyhodnocení a ocenění VI. ročníku plavecké štafety- jaro 2017.
- občerstvení můžete zakoupit v bufetu plaveckého bazénu /párek v rohlíku, limo, džusy,
sladkosti…./

Přihlášky: Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na najada@svet-deti.cz,
poštou na: Plavecký bazén NM Dům zdraví 28. října 415, 54901 Nové Město nad Metují,
nebo osobně v kanceláři plaveckého bazénu v Novém Městě nad Metují.
Přihlášku je možné stáhnout na www.svet-deti.cz, odkaz aktuality nebo vyzvednout osobně
v kanceláři v Novém Městě nad Metují.

Termíny uzávěrek:

VI. ročník – do 7. 4. 2017

Závěrečná ustanovení:
Hlavní výhry za celkové umístění (volné hodiny v bazénu a slevy) mohou účastnící čerpat
po domluvě kdykoli v období do 30. 6. 2017.
Pořadatel si vyhrazuje právo provedení změn ve prospěch závodu. Jednotlivé výsledky budou
průběžně prezentovány na webových stránkách plaveckého bazénu www.svet-deti.cz - odkaz
aktuality, mediálními partnery a budou zasílány na e-mailové adresy kontaktních osob, pro
každou zúčastněnou školu.
Odevzdáním závazné přihlášky se všichni účastníci závodů (soutěžící i doprovod) zavazují, že
se budou řídit provozním a návštěvním řádem plaveckého bazénu. Budou se řídit pokyny
personálu PŠ plaveckého bazénu a chovat se tak, aby neohrozili svou bezpečnost a zdraví,
příp. nepoškodili vybavení Plaveckého bazénu nebo majetek třetích osob.
Pořadatel umožní přihlášeným školám možnost tréninku v prostorách plaveckého bazénu NM
za smluvní cenu pro skupiny po tel. domluvě.

Kontakty:
R. Šmejkalová Plavecký bazén NM
776 321 263
e-mail - najada@svet-deti.cz
Dům zdraví
28. října 415
54901 Nové Město nad Metují
www.svet-deti.cz, odkaz aktuality

