Mistrovství ČR v Orientačním potápění
4. - 6. 9. 2020
Mělice - Pardubice

12. ročník orientačního potápění na Mělicích
17. ročník Memoriálu Jakuba Kalouska
Technické provedení:

Klub potápěčů Pardubice

Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:

Svaz českých potápěčů
Mělice - Pardubice
4. - 6. 9. 2020

Organizační výbor:
Ředitel závodu
Předseda KP Pardubice

Marian Dzoba
Ing. Karel Hons

Hlavní rozhodčí
Vedoucí tech. úseku
Sekretariát
Stavba tratí
Zdrav.zajištění

Jirka Jozíf , J. Budina
Ing. Ludmila Vařeková
Ing. Tomáš Šulc, Marian Dzoba
Pavel Láska

I. Všeobecná ustanovení
1. Přihlášky je nutno zaslat pořadateli nejpozději do 31. 8. 2020 na e-mail m.dzoba@seznam.cz
2. Podmínky účasti: Závodu se mohou zúčastnit všichni závodníci, kteří splňují podmínky dle platných pravidel
CMAS.
3. Prezentace bude provedena v pátek 4. 9. 2020 večer a v sobotu 5. 9. 2020 do 08:30 hodin
4. Informace: Marian Dzoba mobil 603 264 165
5. Změny propozic – v závažných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změny.
O případných změnách budou vedoucí jednotlivých výprav včas informováni.
6. Ubytování: je možno si zajistit na adresách a tel. 603 264 165
14 dní dopředu, jinak stany a spacáky, všichni to tam znáte.
7. Stravování: pořadatel nezajišťuje – je možnost stravovat se v bufetu v kempu.
8. Startovné: činí 400,- Kč za každou zúčastněnou osobu závodu, splatné v hotovosti při prezentaci. Pokud bude
dotace na OP, startovné se nebude muset platit.

II. Technická ustanovení
1. Uspořádání: Závodí se podle platných mezinárodních pravidel CMAS.
2. Disciplíny:
„M KURZ“ - (ženy, muži) MČR
17. ročník Memoriálu Jakuba Kalouska - smíšené dvojice žena a muž
„EONK" – (ženy, muži) MČR
3. Závodiště: v prostoru hloubka aquatoria 3-10 m viditelnost do 2 - 4 m – bez proudu, teplota vody
(předpoklad 18oC).
4. Protesty: Podávají se písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 30 min. po ukončení disciplíny nebo
zveřejnění výsledků s vkladem 200,- Kč – vrací se v případě kladného vyřízení. Slučování protestů je
vyloučeno.
5. Trénink: v oficiálním závodišti je zakázán, dovolen pouze na tréninkové trati pod dozorem trenéra.
6. Výstroj: závodníci musí použít výstroje v souladu s mezinárodními pravidly CMAS pro orientační potápění.
7. Plnění vzduchových přístrojů: dle platných norem ČSN a platných bezpečnostních směrnic max. 200 MPa.
8. Pojištění: Pořadatel nebere zodpovědnost za žádné úrazy a škody vzniklé v průběhu akce nebo způsobené
jejími účastníky. Všichni účastníci závodů jsou pojištěni. Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel s platností od
1. 2. 2019 úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Uvedenou smlouvu, včetně
oceňovacích tabulek, najdete na webových stránkách Sdružení www.sporty-cz.cz., sekce Pro svazy. Případné
plnění si zajišťuje každý sportovec, resp. jeho zákonný zástupce sám.
.

Program:
Pátek 4. 9. 2020
od 19:00 hod
20:00 hodin

možný trénink - celý den
prezentace
porada

Sobota 5. 9. 2020
10:00
14:00

M KURZ (ženy, muži)
17. ročník Memoriálu Jakuba Kalouska
dvojice (žena, muž)

Neděle 6. 9. 2020
10:00 hod.
13:00 hod.

„EONK“ (ženy, muži)
slavnostní ukončení závodu

Program bude upraven podle počtu závodníků, na poradě v pátek.

