Pravidla CMAS PP – platná od 1. ledna 2014
Stávající pravidla CMAS pro PP byla rozhodnutími BOD č. 183 z 3.8.2013 a č. 184 z
19.1.2013 s platností od 1.1.2014 doplněna či změněna v těchto bodech:
2.2.1.4. – k rozlišení mezi PP a RP (apnoe) …musí všichni závodníci užít šnorchl k dýchání po
celou dobu závodu a ve všech disciplinách.
2.2.4.1. – Plavecký styl (b-f) je kraul plavaný na prsou se šnorchlem.
2.3.2.4. – Pro upevnění b-f….neoprénové boty a ponožky jakéhokoliv rozměru (obr. 5a ) jsou
zakázány. Neoprénové nebo plastové špičky (obr. 5b ) jsou povoleny.
3.2.4. – Rozhodčí CMAS se mění na „Technický delegát CMAS“.
3.2.6.e) - 800 m RP bude od ledna 2014 zrušeno.
3.2.6.f) - Prozatím zůstává 5denní program s vyřazením 800 RP u mužú i žen. (Týká se MS a
M kontinentů, ostatní soutěže CMAS mohou být konány podle 3denního programu taktéž
s vyřazením 800 RP.)
3.3. – Světová a kontinentální mistrovství v DPP se označují jako Mistrovství na volné vodě.
3.3.1. – MS a M kontinentů budou konána jako 1denní s tímto programem:
Ráno – štafeta 4x 2000 m, odpoledne - individuelní závod 6000 m
3.3.3. – Štafetové družstvo bude smíšené a musí sestávat z 2 mužů a 2 žen. Startovní pořadí
je libovolné a rozhoduje o něm vedoucí družstva (viz bod 8.2.4.)
3.7. – Světový pohár CMAS veteránů - (dále jen SPV)
3.7.1. – Viz příloha „ Pravidla SPV CMAS“.
3.7.2. - Pro tyto soutěže budou platit Všeobecná pravidla CMAS a Pravidla PP CMAS
s výjimkou bodů 3.1. a 4.7. SPV může být uspořádán v 25m bazénu s minimální šířkou 12 m
(6 drah). Ve věkových kategoriích veteránů nebudou vedeny žádné rekordy.
3.7.4. – Při mistrovstvích veteránů musí být prováděny dopingové testy podle pravidel MOV.
8.1.3.6. – Týká se přihlášek štafet. Jména závodníků a jejich pořadí musí být písemně
uvedena před začátkem části závodů (půlden). Totéž musí být písemně předáno vedoucími
družstev hlavnímu rozhodčímu.
9.- Změna titulu – rozhodčí CMAS (překládáno jako Komisař) je nyní Technický delegát CMAS.
Praha 11.11. 2013, 01:11 hod – Skružný.
P.S. To není ftip, tak to vyšlo….ahoj Zdeněk.

