
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, zapsaný spolek
Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav, pobočný spolek

SPMS

P R O P O Z I C E

44. ročník závodu
v distančním ploutvovém plavání

VÁNOČNÍ KILOMETR 2018

Břeclav, řeka Dyje, středa 26. prosince 2018

Závod se koná za finanční podpory Města Břeclav a Svazu
potápěčů Moravy a Slezska, z.s.



I.  ORG  A  NIZ  A  ČNÍ         UST  A  NOVEN  Í       

Pořadatel : Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s. 
Technické provedení : KSP „NAUTILUS Břeclav“, p.s. SPMS

Čestné předsednictvo :  Ing. Ivan Kratochvíl – prezident SPMS
                                        Vilém Liška – viceprezident SPMS

Josef Nekl – expředseda Sportovní komise  
František Pafkovič – předseda SVK Břeclav

Organizační výbor : ředitel závodu Mgr. Milan Vojta
tajemník závodu Ing. Ludvík Vízdal
hospodář závodu Ing. Alena Cyprisová
hlavní rozhodčí Jana Doupalová, I. tř. 
vedoucí technické čety Ludvík Ondrůšek
zdrav. zabezpečení VZS ČČK MS Nové Mlýny

II.  VŠEOBECNÁ         UST  A  NOVENÍ   

Termín konání : středa 26. prosince 2018 (Na Štěpána – 2. svátek vánoční)

Přihlášky, informace : písemně na adresu: m  a  g  .  m      .  v  ojta@se  z  n  a  m      .  c  z  , 
                                    info@nautilus-breclav.cz  , nebo mobil: +420 608 558 569

Prezentace : 26.12.2018 od 9:00 do 10:30 hodin v kanceláři SVK
(GPS: 48°46'3.407"N, 16°53'1.578"E) v areálu Slováckého 
veslařského klubu Břeclav Nad Splavem.

Startovné : 150,- Kč, bude vybíráno při prezentaci

Občerstvení : bude poskytnuto přihlášeným závodníkům a rozhodčím po
ukončení závodu

Cestovné : nebude propláceno, hradí vysílající kluby.

Pojištění : Pořadatel nebere zodpovědnost za žádné úrazy a škody 
vzniklé v průběhu akce nebo způsobené jejími účastníky. 
Členové SPČR jsou pojištěni Smlouvou o úrazovém pojištění 
u Pojišťovny Kooperativa a.s., se kterou uzavřel smlouvu 
Český olympijský výbor, z.s. více informací na 
http://www.sporty-cz.cz/23_pro-svazy/735_URAZOVE-
POJISTENI

mailto:info@nautilus-breclav.cz
mailto:mag.m.vojta@seznam.cz


III.  TECH  N  ICKÁ         UST  A  NOVEN  Í       

Závodiště : řeka Dyje v Břeclavi, areál Slováckého veslařského klubu 
Břeclav Nad Splavem. Závodní trať o délce 1000 metrů (750, 
500, 250 a 100) vyznačena na břehu bílými plastovými 
tabulkami s červenými číslicemi, udávajícími délku tratě. Start 
závodu na 1.000 m v ohybu řeky ve Staré Břeclavi, cíl v 
areálu SVK vyznačen velkými žlutými kulatými bójemi. 
Průměrná hloubka 0,8-2,0 m. Mírný proud, plave se po 
proudu, teplota vody v rozmezí 0°C - + 4° C. V případě 
zamrznutí řeky bude trať operativně zkrácena, nebo celý 
závod zrušen.

Disciplíny : Jednotlivci (muži i ženy bez věkových kategorií) a družstva. 
Za každý klub může startovat libovolný počet tříčlenných 
družstev, jejichž složení musí být nahlášeno již při prezentaci.
Dosažené umístění jednotlivých členů družstva se započítává 
i do hodnocení soutěže jednotlivců.
V případě, že klub neurčí předem tříčlenné družstvo, 
započítá se mu do soutěže družstev umístění 3 nejlepších 
jednotlivců. Družstvu se počítá průměrný dosažený čas 3 
členů.

Výstroj :                Povinně plavecké brýle-maska, čepička s číslem, libovolné
ploutve  bez omezení rozměrů,  nepovinně dýchací trubice
a ochranný neoprenový oblek.

Měření časů : Ručními elektronickými stopkami.

Vyhodnocení :      Jednotlivci i družstva obdrží diplomy a věcné dary. Vítězné
družstvo získá do svého držení Putovní pohár. Klub, jehož
družstvo získá  Putovní pohár  třikrát  po  sobě, se  stává
jeho trvalým držitelem.

Protesty : Předkládají vedoucí výprav písemně s vkladem 100.- Kč 
u hlavního rozhodčího nejpozději do 30 minut po 
vyhlášení výsledků, vklad se nevrací.

Soutěžní podmínky :  Soutěží se podle platných Pravidel pro plavání s ploutvemi 
a ustanovení těchto propozic.



IV.  Č  A  SOVÝ         ROZVRH     

09:00 – 10:30 prezentace účastníků
10:00 – 11:00 příprava závodníků v šatnách SVK Břeclav
10:30 start závodu zimních plavců a příchozích na 100 metrů 
10:45 start závodu zimních plavců a příchozích na 250 metrů
11:00 start závodu zimních plavců na 500 metrů
11:15 start závodu zimních plavců na 750 metrů

odjezd účastníků na start hlavního závodu na 1000 metrů 
autobusem

11:30 start dálkových ploutvových plavců, potápěčů, freediverů a dálkových
zimních plavců v hlavním závodě VÁNOČNÍ KILOMETR 2018 –
„O Putovní pohár“ na 1000 metrů

13:00 slavnostní vyhlášení výsledků závodů a předávání cen v restauraci
Na Kovárně, po kterém následuje společenské posezení 
účastníků.

Mgr . Milan VOJTA v.r.,
ředitel závodu VÁNOČNÍ KILOMETR 
2018 a prezident KSP „NAUTILUS 
Břeclav“

V Břeclavi 19.11.2018

Schváleno Petrem Polišenským, předsedou subkomise PP SPČR 
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