
Asociace školních sportovních klub ů České republiky 
                                               P R O P O Z I C E    

městského kola  a krajského kola v plavání základních škol 
 
A.Všeobecná ustanovení 
 
1.Organizátor     :  KR AŠSK ČR JIM 
2.Datum konání  : Pátek 2.listopadu 2007 kat.  IV. 
3.Místo konání   :  Plavecký bazén Tesla  Brno, Lesná.  Tramvaj č.. 9, 11 směr Lesná/.= 
4.Přihlášky         :  Přihlášku se všemi náležitostmi (viz Školní sportovní soutěže), potvrzenou            
                              ředitelem školy  a OR AŠSK,odešlete do čtvrtka 29.10.2007 na adresu: Dagmar  
                           Pečenková, Novotného 12, 613 00 Brno, mobil 608713953,  

                  e-mail dagmarpecenkova@seznam.cz. V přihlášce vyplňte pouze                        
                   povolený počet startujících, v poznámce uveďte disciplinu.. Orginál soupisku   
                  předložte u prezentace. 

 
5.Prezentace     :   U bazénu 9,00 h. do 9,45 h. 
6. Časový rozpis:   od 10,00 h. do 12, 00 h. 
                                
B.Technická ustanovení  
 
1.Startují      :   Šestičlenná družstva chlapců a dívek v kategorii  - městský a krajský p řebor           
                     kat. IV. 8. – 9. roč. ZŠ, tercie a kvarta G (1994, 92, 92) 

     V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:  
     a) žáci příslušného ročníku 
     b) žáci příslušného roku narození uved. výše, přičemž obě tyto podmínky              
         musí být splněny současně 
     c) žáci, kteří nejsou ve třídě s rozšířenou výukou TV zařazených do      
         projektu „Intenzifikace činnosti sportovních tříd“ /Veřejně prospěšné  
         programy AŠSK str. 121/. 
                          
 

 
2.Discipliny  :    50 m kraul, znak, prsa, 25 motýlek, 4 x 25 polohová štafeta 
                         štafeta 6x50 m volný způsob 
 
3.Podmínky účasti:  V družstvu mohou startovat jen žáci příslušné školy,uvedení v soupisce.Za 
zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva. Soutěží se podle pravidel Českého plaveckého 
svazu. Každé družstvo musí obsadit všechny vypsané discipliny aspoň jedním závodníkem. Každý 
člen družstva plave v jedné vybraná disciplině, a ve štafetě. Čtyři závodníci plavou polohovou 
štafetu. Každé družstvo může doprovázet jeden náhradník. 
  
                                
4.Hodnocení        :    bodové –umístění = počet bodů. 
 
 
V Brně 20.9. 2007     Jaroslava Strouhalová     Zdeněk Jadvidžák    Dagmar Pečenková 
                                          za OR SŠSK                           za KR AŠSK                ředitelka soutěže 


