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Program závodů

Pátek 3. 6. 2011
16:00 – 20:00  - příjezd, prezentace a ubytování účastníků: „Hotýlek Belveder“, Jiráskova 313, 
382 26 Horní Planá, http://www.belveder.cz/

21:00 – porada vedoucích družstev – restaurace hotelu Belveder

Sobota 4. 6. 2011 (orientační časový harmonogram)
7,00 - 8,00 snídaně

8,30 slavnostní zahájení 

8,45 – 12,00 dopolední program závodů

12,00 - 13,30 oběd

14,00 - 17,00 odpolední program závodů

18,00 - 20,00 večeře

20,00 – 24:00 vyhlášení celkových výsledků, BEACH PARTY

Neděle 5. 6. 2011
Snídaně, předání pokojů do 11 hodin, odjezd

Změna programu
V případě nutnosti je změna programu vyhrazena. 
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Všeobecná ustanovení

Pořadatel:
Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov, U kasáren 111, 381 01 Český Krumlov,
PRO-SPORT ČK o.p.s a Lipenská vodní záchranná služba

Spolupořadatel:
Město Horní Planá a Vodní záchranná služba Horního Rakouska

Místo konání:
Horní Planá, pláž (u převozu na Bližší Lhotu)

Termín konání:
Pátek 3. 6 až neděle 5. 6. 2011

Přihlášky:
- Přihlášky zasílejte na přiloženém formuláři (prihlaska.xls). 
- Termín pro zaslání přihlášek: do 10. 5. 2011 na adresu: mcr@zachranari.com
- Přihláška musí obsahovat: přesný název místní skupiny VZS ČČK, iniciály vedoucího výpravy (jméno, 

příjmení a mobilní telefon), iniciály jednotlivých závodníků (jméno a příjmení, datum narození, čas 
na 100 m volným způsobem a disciplíny, ve kterých budou startovat)

Podmínky účasti:
- V termínu zaslaná a řádně vyplněná přihláška a uhrazený účastnický poplatek.
- Výše účastnického poplatku je stanovena na 750,00 Kč na osobu (závodník i doprovod)
- Poplatek uhraďte prosím převodem na účet 243815001/0300 do 13. 5. 2011. Jako variabilní 

symbol uveďte registrační číslo MS a do zprávy pro příjemce uveďte název MS. Poplatek nelze 
platit hotově v den závodů. Fakturu obdržíte při prezentaci v den příjezdu.

- Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vedoucí výpravy.
- Na každých započatých 10 závodníků pod 18 let věku se vyžaduje 1 dospělý člen doprovodu, za 

závodníky zodpovídají dospělé doprovody jednotlivých družstev.
- Soutěže se mohou účastnit závodníci a závodnice, kteří dosáhnou v roce závodů 14 let 
- Registrace u VZS ČČK k 15. 4. 2011 (kontrola bude provedena na Sekretariátu VZS ČČK).
- Pokud bude přihlášen závodník, který nebyl řádně registrován, nebude mu umožněno startovat a 

účastnit se závodu. Zaplacený účastnický poplatek pak propadá ve prospěch pořadatele.
- Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících závodníků z přihlášených družstev. Nepřijetí 

závodníka bude pořadatelem oznámeno vedoucím výprav minimálně týden před zahájením závodů. 
Uhrazený účastnický poplatek bude vrácen nejpozději 15. června 2011.

- Odhlášení závodníka, nebo doprovodu znamená storno poplatek z jeho zaplaceného účastnického 
poplatku: odhlášení do 15. května 2011 je stornopoplatek ve výši 60 %, odhlášení do 31. Května 
2011 je stornopoplatek ve výši 80 %, odhlášení po 31. 5. 2011 je stornopoplatek ve výši 100 %.

- Odhlášení závodníka se provádí písemně na e-mail: mcr@zachranari.com
- Změna závodníka za jiného závodníka je možná nejpozději v pátek 3. června 2011 do 20:00
- Změna závodníka není zpoplatněna.
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Pojištění:
- Účastníci nejsou pojištění ze strany pořadatele a účastní se soutěže na vlastní nebezpečí. 
- Pořadatel doporučuje uzavřít individuální pojištění.

Ředitelství závodu:
Ředitel závodu: Ing. Jaromír Berounský, berounsky@zachranari.com, 777 774 561

Hlavní rozhodčí: Pavel Skořepa

Organizační ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

Sportovní ředitel: Ing. Vladimír Augsten 

Ekonomický ředitel: Drahomíra Zemanová

Hlavní zdravotník: Jan Kolouch

Ubytování:
- V pokojích hotýlku Belveder
- Ve čtyřlůžkových chatkách v těsné blízkosti hotýlku Belveder
- Rozmístění ubytování určuje pořadatel

Stravování 
Pro všechny přihlášené účastníky závodů je zajištěno následující stravování

- Snídaně v sobotu a v neděli, oběd a večeře v sobotu, pitný režim během závodů

Jízdné
- Jízdné hradí členům výprav vysílající organizace

Účastnický poplatek
- Poplatek na účastníka (závodníka i doprovod) zahrnuje tyto položky – snídaně v sobotu a neděli, 

oběd v sobotu, večeře v sobotu, účast na večerní Beach Party v sobotu, ubytování 2 noci, pitný 
režim během závodů.

- Pořadatel neposkytuje slevu z poplatku v případě neúčasti na některé z částí programu

Titul a bodování
- Viz. Příloha „discipliny-more-plaz.pdf“

Ceny
- Individuální mistři České republiky juniorů a seniorů v plážových a mořských disciplínách získají 

pohár, diplom, medaili a věcnou cenu.
- Závodníci, kteří se umístí na 1. - 3. místě v individuálních závodech získají diplom a medaili.
- Družstva, která se umístí na 1. - 3. místě v závodu družstev získají diplomy a medaile
- Nejlepší závodník (muž, nebo žena s nejnižším počtem bodů) získá pohár starosty Horní Plané
- Nejlepší místní skupina získá pohár starosty Český Krumlov

Nominace na Mistrovství Evropy 2011
- Podléhá nominačním pravidlům pro reprezentaci VZS ČČK, které schválila Sportovní sekce 

12. 12. 2010. Pravidla jsou ke stažení na www.vzs-brno.cz.  
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Technická ustanovení

Přehled disciplín
1. BĚH – PLAVÁNÍ – BĚH (RUN – SWIM - RUN)
2. PLÁŽOVÉ PRAPORKY (BEACH FLAGS)
3. PLOVÁK (SURF RACE)
4. PLÁŽOVÝ BĚH (BEACH RUN)
5. ZÁCHRANÁŘSKÁ ŠTAFETA (RESCUE TUBE RESCUE)

Podrobný popis disciplín a způsob hodnocení 
- Viz. příloha „discipliny-more-plaz.pdf“ 

Soutěže týmů
- Viz. příloha „discipliny-more-plaz.pdf“ 
- Tvorba MIX týmů proběhne v pátek 3. 6. ve 20:00 v restauraci hotelu Belveder. 

Losování
- Závody BĚH-PLAVÁNÍ-BĚH a PLÁŽOVÝ BĚH se startují hromadně. Ženy a muži startují zvlášť. 
- Závodníci budou nasazeni do jednotlivých rozplaveb/rozběhů dle uvedených časů na 100 m volný 

způsob
- Uzávěrka případných změn do 20.00 hodin v pátek 3. června 2011 při poradě vedoucích družstev

Vybavení a výstroj
- Dle popisu disciplín
- Plováky vlastní, dle pravidel ILS, nebo na požádání zapůjčí pořadatel
- Záchranné pásy (žluté ILS) dodá pořadatel
- Pro disciplínu PLÁŽOVÝ BĚH je doporučeno použít běžeckou obuv. 
- Dále viz příloha „discipliny-more-plaz.pdf“  a „swim-suit-policy.pdf“

Protesty a námitky
- Protesty a námitky podávají vedoucí družstev do 15 minut po vyhlášení výsledků disciplíny 

hlavnímu rozhodčímu, se vkladem 1.000 Kč.
- V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch MS VZS ČČK Český Krumlov.

Upřesnění provedení disciplíny
- Před prvním startem každé disciplíny bude provedena rozprava: upřesnění provedení disciplíny a 

přesný popis závodní tratě.
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Sponzoři a partneři

Hotýlek  Belveder - www.belveder.cz

NOVETECH  s.r.o. Dobrá voda FONTEA a.s.

DELPHIN SUB CZ s.r.o.


