SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ
KLUB POTÁPĚČŮ PARDUBICE
POŘÁDÁ

POHÁR TRHOVÉ KAMENICE 2020
2. ZÁVOD SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČR 2020
V LOVU POD VODOU NA NÁDECH

Datum konání :
Místo konání :

18. - 20. září 2020
zatopený lom v Trhové Kamenici

Informace a přihlášky nejpozději do 13. 9. 2020 na e-mail:
ludmila.varekova@upce.cz nebo telefon 737 911 333,
Organizační výbor:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
sekretariát:
technická četa :
kuchyň:

Ludmila Vařeková
Ludmila Vařeková
Lenka Kalousková
Ladislav Kalousek
Zavřel Jiří
Štěpánek Zdeněk
Martina Rejdová,
Stáňa Honsová,
Jana Kořínková

Prezentace:

sobota 19. září 2020 od 8.30 - 9.00 hod – potápěčské výcvikové
středisko Trhová Kamenice

Upozornění:

Všichni závodníci musí mít

Startovné:
Ubytování:
Protesty:

400,- Kč jednotlivci, 1.200,- Kč družstvo
100,- Kč osoba/noc Vybírá se při prezentaci!!!
Podávají se hlavnímu rozhodčímu. Při poradě vedoucích
družstev klubů bude zvolena jury. K řešení protestu vklad
500,- Kč, při uznání se záloha vrací.

1) zdravotní prohlídku ne starší než 1 rok !!!
2) registraci SF (možno vystavit na místě)
3) zaplacené svazové příspěvky

Upozornění: Každý závodník startuje na

vlastní nebezpečí a pořadatel
neodpovídá za újmu na zdraví, úraz, poškození výstroje, výzbroje a ostatního majetku
závodníků.
Pejsky zanechte doma a neberte je s sebou na závody!!!

Technické ustanovení:

- čas závodu je 3 x 40 min
- délka úvazu se šípem se stanoví před zahájením závodu na poradě družstev dle
viditelnosti, délka úvazu bojky maximálně 15 metrů
- střílí se hrotem
- závodník smí vystřelit jedině tehdy, když si je jistý, že nemůže zasáhnout jiného
účastníka (střílí se proti skále nebo dnu)
- závodník se během závodu nesmí celý vynořit z vody
- nabíjet se smí pouze pod vodou
- střílet ze sucha do vody je zakázáno
- střílí se jen vysazené ryby, tj. kapr (kapr pod 300g se odečítá)
- závodník, který vystoupí z vody s nabitou harpunou, bude diskvalifikován
Nedodržení některého z těchto bodů znamená diskvalifikaci na jedno kolo !!!

Časový rozvrh závodu:
Sobota 19. 9. 2020
9.00 hod uvítání závodníků
10.00 - 10.40 hod skupina A
11.00 - 11.40 hod skupina B
12.00 - 12.40 hod skupina C
14.00 - 14.40 hod skupina B
15.00 - 15.40 hod skupina C
16.00 - 16.40 hod skupina A
Neděle 20. 9. 2020

10.00 - 10.40 hod skupina C
11.00 - 11.40 hod skupina A
12.00 - 12.40 hod skupina B
Vyhlášení výsledků 13.30 - 14.00 hod.

Vyhodnocení závodu Pohár Trhové Kamenice 2020

Jednotlivci - váha kapra v g převedeno na body + 300 bodů za kus.
Družstva - součet bodů dosažených všemi závodníky družstva.

Vyhodnocení závodu Mistrovství České republiky 2020

Body se sčítají ze dvou závodů Blatenský pohár 2019 a Pohár Trhové Kamenice 2020.
Každý závodník má za jeden závod tolik bodů, kolik za sebou zanechal závodníků + 1 bod za účast.
Družstva mají za každý závod tolik bodů, kolik za sebou zanechali družstev + 1 bod za účast.
Družstva v 2. kole startují ve stejném složení jako v 1. kole M ČR.

propozice schválil dne 21.8.2020
předseda SF – Ludmila Vařeková

