„Cena ČSMP“
Český poháru mládeže 2018, memoriálu Karla Bártů

Pořadatel:

ČSMP a ASC Dukla

Datum:

Neděle, 18. 2. 2018

Místo:

Praha - Juliska, Strahov (atletická hala)

Ředitel soutěže:

Jakub Hrudka

Hlavní rozhodčí:

David Marčev

Technický delegát:

Bohumil Hrudka

Kategorie a disciplíny: U19 - roč. 2000 - 2001 (šerm, 200m plavání, Laser-run - 4x střelba + 3200m běh).
Informace o sportovištích: plavání - 25m bazén, střelba v rámci Laser-run - laserová technologie, povrch
běžecké tratě - tartan.
Přihlášky: provádí pověřený zástupce jednotlivých oddílů pomocí on-line aplikace na
http://portal.pentathlon.cz/ do 16. 2. 2018. Závodníka lze také přihlásit po uzavření on-line registrace
(za tzv. manipulační příplatek 100,- Kč) na e-mail marcev@pentathlon.cz a nebo hrudka@pentathlon.cz.
Odhlášky je třeba oznámit při prezentaci.
Startovné: závodníci přihlášení prostřednictvím on-line aplikace do 16. 2. 2018 platí startovné ve výši:
čtyřboj - 200,- Kč. Jednotlivé oddíly zaplatí pořadateli startovné, které bude vybíráno během prezentace,
dle přihlášených závodníků v době ukončení on-line registrace. Ostatní závodníci, kteří se přihlásí po
uzavření on-line registrace, platí ČSMP navíc příplatek 100,- Kč (tzv. manipulační poplatek - faktura bude
vystavena ČSMP 2x ročně).
Podmínky účasti: závodníci z oddílů registrovaných v ČSMP musí mít platné lékařské prohlídky (ne starší
jednoho roku), toto bude kontrolováno při přihlášení prostřednictvím on-line aplikace automaticky.
Pověřený zástupce jednotlivých oddílů aktualizuje platnosti lékařských prohlídek v on-line aplikaci
a oddíl odpovídá za její správnost. Start neregistrovaných sportovců vymezuje výnos STK (viz. příloha).
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případnou zdravotní újmu v průběhu soutěže.

Ceny: pro první tři jsou připraveny věcné ceny.
Informace a výsledky: naleznete na www.pentathlon.cz.
Soutěží se dle pravidel Mezinárodní pětibojařské federace (UIPM) a národního svazu.

Časový rozpis:
8:30

technická porada

ŠERM (Juliska)
8:30

rozšermování

9:00

start šermu

PLAVÁNÍ (Juliska)
11:00 rozplavání

11:30 start plavání

LASER-RUN (atletická hala Strahov)
13:20 otevření střelnice
13:40 rozběhání 1. skupin

14:00 start kombi 1. skupiny

14:20 rozběhání 2. skupina

14:40 start kombi 2. skupiny

15:00 rozběhání 3. skupina

15:20 start kombi 3. skupiny

Vyhlášení výsledků
Uvedené časy jsou orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozpisu v závislosti
na počtu přihlášených závodníků.
Informace a výsledky: naleznete na www.pentathlon.cz.

Příloha
Zásady pro start neregistrovaných sportovců v závodech ČPM.
Neregistrovaní sportovci mohou startovat pouze v plavecké a běžecké části. V mimořádných případech
mohou absolvovat i ostatní disciplíny své věkové kategorie, jejich start v těchto disciplínách musí v tom
případě ale schválit některý ze členů KVS. Pokud je sportovec registrován v jiném sportovním odvětví, ve
výsledcích bude uvedena oddílová příslušnost k tomuto subjektu. V případě, že registrován není, bude
závodit jako neregistrovaný. Pokud k jeho řádné registraci v některém z oddílů ČSMP následně dojde,
bude mu poslední výsledek, kterého dosáhl ještě jako neregistrovaný, započítán také do hodnocení
ČPM.
Při posuzování zdravotní způsobilosti k účasti na závodech sportovců se ČSMP řídí výkladem vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví ́ ČR č. 391/2013 Sb., předloženého Legislativní radou VV ČUS, ze kterého
vyplývá:
- za zdravotní stav a schopnost absolvovat závody zodpovídá závodník; pokud je nezletilý, pak jeho
zákonní zástupci,
- ČSMP je povinen zájemce o účast v soutěži informovat o míře předpokládané zdravotní zátěže pro
lidský organismus,
- při splnění výše uvedených podmínek nenese ČSMP žádnou zodpovědnost za případnou zdravotní
újmu účastníků, ke které dojde v průběhu soutěže.

