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 NÁMOŘNÍ MÍLE – IV. ROČNÍK 
 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  Klub sportovního plavání Kladno a Swim Academy BoRa 
 
Datum:   sobota 20. dubna 2019 
 
Místo konání:  Kladno, krytý plavecký bazén, 25 m, 6 drah, obrátky na hladké stěně 
 
Termín přihlášek: do 12. dubna 2019 do 11:59 online přes informační systém ČSPS 
 
Přihlašované časy: uvádějte u disciplíny ½ míle OR na 800m, u disciplíny 1 míle OR na 1500m, u disciplíny 

2 míle OR na 3000m a u disciplíny 3 míle OR na 5000m. Závodník, který nebude mít 
v přihlášce uvedený alespoň orientační čas, tomu bude přidělen nejhorší čas. 

 
Startovní listina: bude zveřejněna nejpozději do 16. 4. 2019 23:59 na www.plavani.info, na on-line 

vysledky.czechswimming.cz a na www.kpsra.webnode.cz/namorni-mile/, termín 
odhlášek do 18. 4. 2019 08:59 na email swimacademy@centrum.cz 

 
Informace:  Radek Borovka   602 174 613; www.kpsra.webnode.cz/namorni-mile/ 
 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  nejmladší žactvo (2010 a mladší) ½NM (926m) mimo ČP 

mladší žactvo  ½NM (926m), 1NM (1852m), 2NM (3704m) 
starší žactvo  1NM (1852m), 2NM (3704m), 3NM (5556m) 
kadeti   1NM (1852m), 2NM (3704m), 3NM (5556m) 
dorost, dospělí, masters 1NM (1852m), 2NM (3704m), 3NM (5556m) 

 
Startovné:  150,-Kč za přijatý start žactva, 250,-Kč za přijatý start ostatních 
 
Kontrola dokladů:  v kanceláři pořadatele na bazéně 
 
Časový pořad:  7:45 – 8:15 prezentace 

8:00 – 8:45 rozplavání 
9:00  začátek závodů 
průběžně vyhlášení výsledků 

 
Pořadí disciplín: 01) ½ námořní míle (926m) volný způsob  nejmladší žáci, mladší žáci 

02) ½ námořní míle (926m) volný způsob nejmladší žačky, mladší žačky 
03) 1 námořní míle (1852m) volný způsob ml./st. žáci, kadeti, dorostenci, dospělí, masters 
04) 1 námořní míle (1852m) volný způsob ml./st. žačky, kadetky, dorostenky, dospělí, masters 
05) 2 námořní míle (3704m) volný způsob ml./st. žáci, kadeti, dorostenci, dospělí, masters 
06) 2 námořní míle (3704m) volný způsob ml./st. žačky, kadetky, dorostenky, dospělí, masters 
07) 3 námořní míle (5556m) volný způsob starší žáci, kadeti, dorostenci, dospělí, masters 
08) 3 námořní míle (5556m) volný způsob starší žačky, kadetky, dorostenky, dospělí, masters 

 
Ceny: závodníci na 1-3 místě získávají diplom 
 
Bodování do ČP: ½ námořní míle jako 1km; 1 námořní míle jako 1km s koeficientem 1.4; 2 námořní míle 

jako 3km; 3 námořní míle jako 5km, do soutěže družstev se neboduje 
 
Skříňky: s sebou desetikorunu na zálohu do skříňky 
 
Ostatní: start bude prováděn z vody ze vznášivé polohy před startovní čarou akusticky i vizuálně 
 
Závěrečná ustanovení: pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace, 

musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a 
technickou způsobilost svých plavců.  


