TĚLOVÝCHOVNÁ RADA ORLA A JEDNOTA ORLA KUŘIM
pořádají

ÚSTŘEDNÍ ORELSKÉ ZÁVODY V PLAVÁNÍ

V SOBOTU DNE 12. 11. 2016
V KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNĚ V BLANSKU

Pořadatel: Tělovýchovná rada Orla
Organizační zajištění: OREL JEDNOTA KUŘIM
Datum konání: sobota 12. 11. 2016
Místo konání: Blansko - plavecký bazén
Přihlášky: návratku odeslat do 8. 11. 2016 na adresu: mozny@orel.cz

Kategorie
benjamínci H/D
elévové H/D
nejmladší žáci/žákyně
mladší žáci/žákyně
starší žáci/žákyně
dorostenci/dorostenky
junioři/juniorky
muži/ženy
Veteráni

Ročník
2009 a mladší
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2001-2002
1999-2000
1997-1998
1975-1996
1974 a starší

Styl
plav „jak umíš“
plav „jak umíš“
plav „jak umíš“
volný způsob, prsa
volný způsob, prsa
volný způsob, prsa
volný způsob, prsa
prsa, volný způsob
prsa, volný způsob

Délka
25 m
25 m
25 m
50 m
50 m
100 m
100 m
100 m
50 m

Časový pořad: 8:30 – 9:15 prezence
9:30 zahájení
13:00 předpokládané ukončení

Ředitel závodu: Petr Macek
Pokyny a sdělení:
- v rozpravě budou plavci seznámeni se startovními povely a dalšími pokyny závodů
- program závodu stanoví hlavní rozhodčí (startující budou seznámeni v rozpravě)
- pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích
- každý ze závodníků může být přihlášen do každé z disciplin vypsaných pro danou kategorii
- každý z vypsaných závodů se uskuteční v případě startu min. 4 plavců
- vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy
během závodu i mimo závod
- kompletně doplněnou soupisku startujících (formulář je součástí těchto propozic) je vedoucí
výpravy povinen odevzdat při prezenci

Protesty:
s vkladem 500 Kč u ředitele závodu může vedoucí výpravy podat nejpozději do 10 minut po doběhnutí
předmětného závodu, konečný verdikt vydá řídící komise závodů, v případě zamítnutí protestu propadá
vklad pořadateli.
Obecná pravidla
1. Omluvení neúčasti: Pokud jednota přihlásí účastníky na akci je možné se omluvit:
do čtvrtku 10. 11. 2016 do 12.00 hod. na ústředí Orla
2. Prokázání: podmínkou pro zařazení závodníka do závodu je prokázání se osobním průkazem
zdravotní pojišťovny a průkazem člena Orla. Členství vzniká datem vystavení členského průkazu
ústředním sekretariátem Orla.
3. Prohlášení: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatel
turnaje prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy,
průběhu a vyhodnocení Ústřední akce v plavání.
4. Zrušení akce: V případě nízkého počtu přihlášených plavců si pořadatel vyhrazuje právo plavecké
závody zrušit.

Akce:
Datum:
Adresát:
Odeslat do:

Návratka
Ústřední orelské plavecké závody
12. 11. 2016
Ústředí Orla, Pellicova 2c, 60200 Brno
8. 11. 2016

Orel jednota
přihlašuje
Kategorie

Ročník

Benjamínci kluci
Benjamínci dívky
Elévové kluci
Elévové dívky
Nejmladší žáci
Nejmladší žákyně
Mladší žákyně
Mladší žáci
Starší žákyně
Starší žáci
Dorostenky
Dorostenci
Juniorky
Junioři
Ženy
Muži
Veteránky
Veteráni
Doprovod
Celkem závodníků

2009 a mladší
2009 a mladší
2007-2008
2007-2008
2005-2006
2005-2006
2003-2004
2003-2004
2001-2002
2001-2002
1999-2000
1999-2000
1997-1998
1997-1998
1975-1996
1975-1996
1974 a starší
1974 a starší

Statutární zástupce jednoty
Jméno a příjmení:
Funkce:
Podpis:

Počet
Vol.zp.
Prsa

Razítko

SOUPISKA účastníků
ÚSTŘEDNÍ ORELSKÉ ZÁVODY
v Blansku 12. 11. 2016
Orel jednota
P.č.

Příjmení a jméno

Kategorie

Ročník narození

Styl
Vol. zp.
Prsa
ano/ne
ano/ne

Závodníci

Doprovod

POZN.: KATEGORIE UVÁDĚJTE OD NEJMLADŠÍCH PO NEJSTARŠÍ!
Statutární zástupce jednoty
Jméno a příjmení:
Funkce:
Podpis:

Razítko

číslo orel.
průkazu

