
OPEN GATE SWIMMING CUP – plavecký maratón – 6. ročník 
 

Všeobecná ustanovení: 

 Pořadatel:  OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. 

 Datum konání: 10. 4. 2013: 9:30 - 12:30  

 Místo konání: Babice – krytý bazén, délka bazénu 18m, 4 dráhy. 

 Registrace: Potvrzení účasti, prosím, zaslat nejpozději do 1. 3. 2013. Školy zašlou 

nejpozději do 1. 4. 2013 seznam členů plavecké štafety na e-mail pořadatele   

(viz Kontakt) 

 Přihláška: bude obsahovat jméno školy, kontakt na odpovědnou osobu a seznam závodníků 

a náhradníků (jméno, třída, rok narození). 

 Kontakt: gnadova@opengate.cz, tel.:323 661 428, 725 353 566.  

 Družstvo: 10 plavců (5 chlapců, 5 děvčat) ve věku 11-15 let 

 Po příjezdu: Po příjezdu školy předají soupisku členů družstva v pořadí, v jakém budou 

nastupovat na start 1. – 10. člen. 

 Odhlášení: Odhlášení jednotlivce není nutné, škola doplní ze soupisu náhradníka a nahlásí 

změnu při prezenci. 

 Startovné:  500Kč 

 Stravování: Oběd v naší školní jídelně. Cena: 47 Kč. Nutno uvést v přihlášce počet obědů. 

Platba hotově na místě. 

 

Technické ustanovení: 

 Předpis: závodí se dle pravidel ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu. 

 Systém soutěže: Závod je soutěží družstev. Družstvo plave štafetově po dobu jedné hodiny, 

sčítá se počet uplavaných metrů jednotlivých členů štafety. Vítězem se stává družstvo 

s nejdelší uplavanou vzdáleností. 

Plave se volným způsobem, během závodu se musí vystřídat všichni členové družstva. 

Pořadí členů se nesmí v průběhu závodu měnit. Po doplavání 10. člena začíná opět první a 

následují další. 

Každý člen musí uplavat vždy minimálně 2 bazény, tj. 36 m. Pak dochází k předání štafety. 

Pořadí členů se střídá – děvče, chlapec, děvče 

 

 Náhradníci: Náhradníkem může být pouze plavec stejného pohlaví a věku. Jména 

náhradníků musí být uvedena na soupisce plavců s uvedením poznámky náhradník. 

 

Podmínky účasti: 

 Každý plavec u sebe musí mít kartičku zdravotní pojišťovny 

 Za bezpečnost studentů v průběhu celého turnaje zodpovídá pedagogický dozor vysílající 

školy 

 

  

 

                                                                          S pozdravem 

                                                                          Marcela Gnadová 


