
 

 

 

 

P R O P O Z I C E  
 

 

Mistrovství České republiky v plavání neslyšících 2020 

 

Pořadatel z pověření ČSNS – STK plavání – SKN Brno 

Datum konání sobota 14. března 2020 

Místo konání  TJ TESLA BRNO, z.s., Halasovo nám. 826/7, 638 00 Brno-Lesná  

- krytý bazén - 25 metrů – 6 drah - www.tjteslabrno.cz 

Prezentace 9.15 - 10.00 hodin v hale areálu, příjezd do Brna  

Zahájení 10.30  

Konec závodu 13.45 

Ředitel závodu Eva Borovičková  

Hospodář Roman Kaut              

Rozhodčí deleguje KS ČSPS 

Kategorie žáci, žákyně 2004 a mladší (16 let a mladší) 

dorostenci, dorostenky 2003–2000 (17-20 let) 

muži, ženy 1999 a starší (21 let a starší) 

Přihlášky do 2. března 2020 na email: borovickova12@gmail.com 

Startovné Žáci 30,-Kč, dorost 60,-Kč, dospělí 100,-Kč za disciplínu dle hospodářských 

směrnic ČSNS a dle Manuálu předpisů a směrnic ČSNS. 
Stravování hradí vysílající klub dle směrnic ČSNS 

Cestovné hradí vysílající klub dle směrnic ČSNS 

Ceny vítězové jednotlivých disciplín v kategorii obdrží diplom. 

Doprava z hlavního nádraží tram 9 (směr Lesná) – zastávka Halasovo náměstí   

Technická ustanovení SKN, TJ a klubům zasíláme předběžný časový harmonogram. Pořadatelé mají 

právo změnit harmonogram dle počtu přihlášených závodníků. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM /předběžný/ - zahájení 10.30-13.30 hodin 

1. 15 minut rozplavání   6. 100 m prsa  

2. 50 m prsa    7. 100 m volný způsob 

3. 50 m volný způsob   8. 200 m polohový závod 

4. 50 m znak    9. štafeta  

5. 50 m motýlek    10. vyhlášení vítězů 

 

STARTOVNÍ LISTINA – K DISPOZICI PO PŘÍCHODU A ZÁPISU NA ZÁVODY. 

Způsob soutěže soutěž se plave jako závod jednotlivců, podle pravidel plavání a ustanovení 

tohoto rozpisu 

Protesty       námitky mohou podávat do 20 minut po vyvěšení výsledků. 

jednotlivých disciplín s vkladem 50,- Kč k hlavnímu rozhodčí soutěže. 

V případě uznání námitky jako oprávněné bude vklad vrácen, v opačném 

případě propadá ve prospěch pořadatele. 

Odhlášky možno podat do 13. března 2020 s vysvětlením důvodu neúčasti, případně 

kopie neschopenky. (nesplňují-li odůvodnění, hrozí pokuta) 



Pokuty  ve výši 100 Kč ve prospěch pořadatele. Za každý nedodržený postup 

přihlášek a odhlášek v termínu, při prezentaci neschopnost prokázat členský 

průkaz jednotlivců v den konání závodu. Dále za nedodržení v čase nástupu 

zahájení prezentace (nutno hlásit pořadateli předem za zpoždění příjezdu). 

Štafety nahlásit do 10:00 hodin v den závodů. 

 

Schvalovací složka 

 

agenda ČSNS – Jiří Bělohlávek 
     
   
    
  
  
  

 
  

 
  

STK plavání ČSNS 

Vojtěch Mrózek 

 

 

 Předseda SKN Brno 

Jiří Bělohlávek 

 

 
               

 

 

 

 

 


