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2. PROGRAM ZÁVODŮ

2.1 Pátek 2. března 2012
(1) 9.00 - 13.00– příjezd a prezence účastníků v místě ubytování – Vojenská ubytovna Brno, Tučkova 23, 

602 00 Brno-Veveří, Česká republika (49°12'29.043"N, 16°35'49.121"E).
(2) 14.00 –14:30 – Welcome Meeting - Vojenská ubytovna Brno, Tučkova 23, 602 00 Brno-Veveří, Česká 

republika.
(3) 15:00  –  oběd/večeře  –  Jídelna  Staňkova,  Staňkova  18a,  612  00  Brno-Ponava  (49°12'46.468"N, 

16°36'11.704"E).
(4) 16:00 – shromáždění závodníků disciplíny SERC – Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, 602 

00 Brno-Ponava (49°12'51.975"N, 16°36'25.082"E)
(5) 17:00 – 21:00 – Disciplína SERC (Simulated Emergency Response Competition – Soutěž ve schopnosti 

reagovat při simulované krizové situaci)
(6) Pokud víte, že se na místo nedopravíte do 13.00 hodin a nestihnete tak prezenci, oznamte to prosím 

předem na telefonní číslo (+420) 722 588 928 (Hana Ondrůšková).

2.2 Sobota 3. března 2012
(1) Časový harmonogram:

06.30 - 07.30 snídaně
07:30 – 07:45 porada trenérů
07.00 - 08.00 rozplavání
08.15 - 08.30 slavnostní zahájení
08.30 - 12.30 dopolední blok závodů -  Manikin Carry with Fins (100 m), Manikin Carry (50 m), 
Rescue Medley (100 m)
12.30 - 13.30 oběd
13.00 - 14.00 rozplavání
14.00 - 18.00 odpolední blok závodů - Super Lifesaver (200 m), Manikin Tow with Fins (100 m)
20.00 - 24.00 celkové  vyhlášení  výsledků  jednotlivců  a  disciplíny  SERC -  Galaparty  se 
slavnostní večeří

(2) Vyhlašování  výsledků  v jednotlivých  disciplínách  bude  probíhat  ihned  po  ukončení  jednotlivých 
disciplín.

2.3 Neděle 4. března 2012
(1) Časový harmonogram:

07.30 - 08.30 snídaně
08:30 – 08:45 porada trenérů
08.00 - 09.00 rozplavání
09.00 - 13.30 blok disciplín -  Saving a Manikin by Boat (100 m), Manikin Relay (4 x 25 m), 
Medley Relay (4 x 50 m), Line Throw.
13.30 - 14.00 slavnostní vyhlášení soutěže místních skupin o Prize Money
14.00 - 14.30 ukončení závodů a odjezd účastníků

(2) Vyhlašování  výsledků  v jednotlivých  disciplínách  bude  probíhat  ihned  po  ukončení  jednotlivých 
disciplín.

2.4 Poznámky
(1) V případě  nutnosti  je  změna  programu  vyhrazena.  Případné  drobné  změny  budou  oznámeny 

nejpozději na Welcome meeting v pátek 2. března 2012. 
(2) Na Welcome meeting a poradách trenérů se nebudou probírat popisy jednotlivých disciplín. Je na 

trenérech a závodnících, aby se s pravidly seznámili.
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3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

3.1 Pořadatel
(1) Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Brno-město, Žabovřeská 16, 616 00 

Brno (IČ: 65 34 88 69).

3.2 Místo konání
(1) 50m krytý Městský plavecký stadion  Lužánky,  Sportovní  4, 602 00 Brno-Ponava (49°12'51.975"N, 

16°36'25.082"E).

3.3 Datum konání
(1) Pátek 2. března 2012 až neděle 4. března 2012.

3.4 Přihlášky
(1) Přihlášky pouze on-line pomocí formuláře na webových stránkách www.vzs-brno.cz.
(2) Přihlašování on-line bude dostupné od 12. ledna 2012 do 29. února 2012.
(3) Termíny přihlášek jsou rozděleny na 4 možnosti (cenová pásma):

(3.1) 12. ledna 2012 – 20. ledna 2012
(3.2) 21. ledna 2012 – 31. ledna 2012
(3.3) 1. února 2012 – 10. února 2012
(3.4) 11. února 2012 – 29. února 2012

(4) Čtvrtý termín přihlašování může být kdykoli ukončen předčasně kvůli naplněné kapacitě závodů.
(5) Termín přihlášení má vliv na výši účastnického poplatku.
(6) Mimo uvedený termín se nelze přihlásit.
(7) Po odeslání přihlášky on-line lze provést úpravy v přihláškách on-line tak, že vytvoříte novou přihlášku. 

Pokud nedojde ke změně počtu účastníků a změně doplňkových služeb, výše účastnického poplatku se 
nemění. Pokud ke změně dojde, mění se i výše účastnického poplatku a doplňkových služeb podle 
aktuálního cenového pásma. Tato možnost platí do 29. 2. 2012.

(8) Změny v přihláškách po 29. 2. 2012 lze ve výjimečných případech oznámit v pátek 2. 3. 2012 při 
prezenci. Každá změna je zpoplatněna částkou 100 kč. Při navýšení počtu účastníků nebo doplňkových 
služeb se připočítává rozdíl mezi vámi zadaným cenovým pásmem a čtvrtým cenovým pásmem.

(9) Snížení počtu účastníků neznamená vrácení účastnického poplatku.
(10) Přihláška on-line musí být vyplněna podle pokynů na internetu.

3.5 Podmínky účasti
(1) V termínu zaslaná a řádně vyplněná přihláška.
(2) Účastnický poplatek (závodník i doprovod), který je nutno uhradit předem podle pokynů uvedených 

v promoční faktuře, která bude zaslána elektronicky ihned po přihlášení on-line. Poplatek nelze hradit 
hotově v den závodů.
(2.1) Výše účastnického poplatku je závislá na termínu přihlášení.
(2.2) Pro termín přihlášení 12. ledna 2012 – 20. ledna 2012 je stanovena na 800 Kč na osobu.
(2.3) Pro termín přihlášení 21. ledna 2012 – 31. ledna 2012 je stanovena na 1.000 Kč na osobu.
(2.4) Pro termín přihlášení 1. února 2012 – 10. února 2012 je stanovena na 1.400 Kč na osobu.
(2.5) Pro termín přihlášení 11. února 2012 – 29. února 2012 je stanovena na 2.800 Kč na osobu.
(2.6) Člen doprovodu nad limit přihlášen v termínu 12. ledna 2012 – 29. února. 2012 platí plnou 

cenu 3.500 Kč na osobu.
(3) Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vedoucí výpravy.
(4) Na každých započatých 10 závodníků bez ohledu na jejich věk se vyžaduje 1 dospělý člen doprovodu, 

za závodníky zodpovídají dospělé doprovody jednotlivých družstev.
(5) Každý člen doprovodu musí být členem téže místní skupiny.
(6) Zvýhodněnou cenu pro doprovod lze přiznat pouze povinnému počtu členů doprovodu plus jedna 

osoba.  Ostatní  členové doprovodu  musejí  platit  plnou  výši  účastnického  poplatku.  Příklad:  Pokud 
výprava bude mít 12 závodníků (bez ohledu na věk), povinný počet členů doprovodu jsou 2 osoby. 
K těmto 2 osobám lze připočíst další 1 osobu, což jsou celkem 3 osoby. Tyto 3 osoby platí účastnický 
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poplatek  podle  cenového  pásma  přihlášení.  Všechny  ostatní  osoby  doprovodu  platí  plnou  výši 
účastnického poplatku bez ohledu na termín přihlášení.

(7) Závodů se mohou účastnit závodníci a závodnice, kteří dosáhnou v roce závodů 14 až 26 let. Jde o 
ročníky 1986 - 1998.

(8) Registrace u VZS ČČK nebo VZS BM k 1. 3. 2012. U zahraničních výprav je podmínkou být členem 
domácí organizace, která je členem ILS nebo ILSE.

(9) Pokud bude přihlášen závodník, který nebyl řádně registrován dle bodu 3.5 (8), nebude mu umožněno 
startovat a účastnit se závodu. Zaplacený účastnický poplatek pak propadá ve prospěch pořadatele.

(10) Pořadatel  si  vyhrazuje právo omezit  počet  startujících závodníků z přihlášených družstev.  Nepřijetí 
závodníka bude pořadatelem oznámeno vedoucím výprav minimálně týden před zahájením závodů, a 
také budou tyto informace vyvěšeny na webových stránkách www.vzs-brno.cz. Uhrazený účastnický 
poplatek bude vrácen nejpozději 25. března 2012.

(11) Odhlášení závodníka ze závodu znamená storno poplatek z jeho zaplaceného účastnického poplatku 
ve výši 100 %. Odhlášení závodníka se provádí písemně na e-mail: gpm@vzs-brno.cz.

(12) Změny v přihláškách – viz bod 3.4 (7)-(9).

3.6 Ředitelství závodu
(1) Ředitel GPM: Mgr. Pavel Plavina.
(2) Hlavní rozhodčí: Ing. Ladislav Novák.
(3) Organizační tým – Brno Beauties:

(3.1) Irena Hůlová, hulova@vzs-brno.cz, (kontakt pro zahraniční týmy)
(3.2) Mgr. et Bc. Zdenka Krčálová, krcalova@vzs-brno.cz (sportovní záležitosti)
(3.3) Magdalena Křížová, krizova@vzs-brno.cz (kontakt pro české týmy)
(3.4) Hana Ondrůšková, ondruskova@vzs-brno.cz (ostatní organizační záležitosti)
(3.5) Tereza Vlastníková, vlastnikova@vzs-brno.cz (ubytování, jídlo, galapárty)

3.7 Ubytování
(1) Vojenská  ubytovna  Brno***,  Tučkova  23,  602  00  Brno-Veveří,  Česká  republika  (49°12'29.043"N, 

16°35'49.121"E).
(2) Před příjezdem na ubytovnu je třeba vyplnit ubytovací  kartu a seznámit se s pravidly ubytovacího 

zařízení (formulář najdete na našich internetových stránkách).
(3) Pokoje jsou převážně dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízení.
(4) Oficiální ubytování zahrnuje 2 noci (2. 3. 2012/3. 3. 2012 a 3. 3. 2012/4. 3. 2012).
(5) Pro zájemce nabízíme ubytování ve stejné ubytovně 1 noc před (1. 3. 2012/2. 3. 2012) a 1 noc po 

závodu (4. 3. 2012/5. 3. 2012) za poplatek 250 kč na osobu a noc.

3.8 Stravování
(1) Pro  všechny  účastníky  závodů  zajištěno  v Jídelně  Staňkova,  Staňkova  18a,  612  00  Brno-Ponava 

(49°12'46.468"N,  16°36'11.704"E).  Jde  o  oběd/večeři  v pátek,  snídani  a  oběd  (formou  balíčku) 
v sobotu a snídani a oběd (formou balíčku) v neděli.

(2) Během závodů je také zajištěn pitný režim na bazéně pro všechny závodníky zdarma.
(3) Sobotní večeře bude podávána v hotelu Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno. Doprava z ubytovny 

a zpět je zajištěna pořadatelem.

3.9 Galaparty
(1) Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno.
(2) Společná večeře – 4 chody, pití k večeři.
(3) Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivců a disciplíny SERC.
(4) Téma galapárty: Sailor Party.
(5) Žádáme účastníky o přizpůsobení slavnostního oděvu tématu Galapárty.

3.10 Doprava
(1) Doprava  mezi  ubytovnou  a  místem  galapárty  bude  zajištěna  hromadně  autobusy  pro  všechny 

účastníky.
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(2) Doprava  mezi  ubytovnou,  jídelnou  a  bazénem  není  zajištěna.  Jedná  se  však  o  velmi  krátké 
vzdálenosti, které lze ujít pěšky.

(3) Pro zahraniční návštěvníky zajišťujeme transfer z a na letiště:
(3.1) Letiště Brno – zdarma.
(3.2) Letiště Bratislava (SK) a Vídeň (A) – 8 eur za osobu.
(3.3) Letiště Praha (CZ) – 40 eur za osobu.

3.11 Jízdné
(1) Jízdné členům výprav hradí vysílající organizace.

3.12 Účastnický poplatek
(1) Poplatek na účastníka (závodník i doprovod) zahrnuje tyto položky – oběd/večeře v pátek, snídaně 

v sobotu a neděli, oběd (formou balíčku) v sobotu a neděli, večeře v sobotu (předkrm, polévka, hlavní 
chod,  dezert,  pití),  ubytování  2 noci,  pitný režim na bazéně, doprava mezi  ubytováním a místem 
galaparty, startovné.

(2) Poplatek je jednotný (viz bod 3.5), případná neúčast na některé části programu není nárokem na 
slevu z poplatku.

3.13 Ceny
(1) Celkoví individuální vítězové Grand Prix Moravie získají pohár, diplom, medaili a věcnou cenu.
(2) Vítězové v jednotlivých individuálních závodech získají diplom a medaili.
(3) Vítězná družstva štafet získají diplom.
(4) Vítězná družstva v hodu lanem získají diplom a medaili.
(5) Vítězná družstva v disciplíně SERC získají pohár, diplom a věcné ceny.
(6) Nejlepší  tři  místní  skupiny  v celém závodě  Grand  Prix  Moravie  získají  Prize  Money v celkové  výši 

25.000 Kč.
(6.1) 1. místo: 15.000 Kč
(6.2) 2. místo: 7.000 Kč
(6.3) 3. místo: 3.000 Kč
(6.4) Při nedělním vyhlášení obdrží vedoucí výprav tří nejlepších místních skupin symbolický šek. 

Finanční  částka  pak  bude poukázána  bankovním převodem na  číslo  účtu  místní  skupiny 
nejpozději do 25. března 2012.

3.14 Prohlídka Brna
(1) Všem zájemcům nabízíme  možnost  turistické  prohlídky  Brna  s kvalifikovaným průvodcem v neděli 

odpoledne. Pokud má místní skupina zájem o hromadnou prohlídku, může si tuto službu objednat 
v přihlášce on-line.

(2) Cena prohlídky s průvodcem je 1.500 Kč za celou místní skupinu.
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4. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

4.1 Losování
(1) Závodníci budou nasazeni do jednotlivých rozplaveb dle uvedených časů v přihlášce on-line.
(2) Nejdříve startují ženy, pak muži.

4.2 Vybavení a výstroj
(1) Ploutve - max. délka 65 cm, šířka max. 30 cm, měřeno neobuté.
(2) Záchranný model dodá každá MS, která se závodu zúčastní. Za zapůjčení záchranného modelu obdrží 

MS 300 kč za každý zapůjčený jednotlivý záchranný model. Uvedená částka bude vyplacena před 
začátkem Welcome meeting v pátek 2. března 2012 vedoucím výprav. 

(3) Záchranné pásy (žluté ILS) dodá pořadatel.
(4) Záchranné lano dodá pořadatel.
(5) Záchranný člun dodá pořadatel.
(6) Plavky musejí být v souladu s dokumentem ILS Swim Suit Policy.
(7) Závodníci nesmějí používat plavecké čepičky žádného národního týmu s výjimkou těch, kteří startují za 

národní tým.
(8) Závodníci budou potřebovat minci v hodnotě 10 kč na skříňku v šatnách.

4.3 Protesty a námitky
(1) Protesty a námitky podávají vedoucí družstev do 15 minut po vyhlášení výsledků disciplíny hlavnímu 

rozhodčímu s vkladem 1.000 Kč.
(2) V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch MS VZS ČČK Brno-město.
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5. DISCIPLÍNY

5.1 VĚKOVÁ HRANICE ZÁVODNÍKŮ
(1) Závodů se mohou účastnit závodníci, kteří dosáhnou v roce 2012 14 až 26 let (ročníky 1986 – 1998).

5.2 VĚKOVÉ KATEGORIE
(1) JW - ženy 14 - 18 let
(2) JM - muži 14 - 18 let
(3) SW - ženy 19 - 26 let
(4) SM - muži 19 - 26 let
(5) Rozhodující je rok narození v den konání závodu.

5.3 DISCIPLÍNY
(1) SERC JW+JM+SW+SM
(2) Manikin Carry with Fins (100 m) JW / JM / SW / SM
(3) Manikin Carry (50 m) JW / JM / SW / SM
(4) Rescue Medley (100 m) JW / JM / SW / SM
(5) Super Lifesaver (200 m) JW / JM / SW / SM
(6) Manikin Tow with Fins (100 m) JW / JM / SW / SM
(7) Saving a Manikin by Boat (100 m) JW+SW / JM+SM
(8) Manikin Relay (4 x 25 m) JW+SW / JM+SM
(9) Medley Relay (4 x 50 m) JW+SW / JM+SM
(10) Line Throw JW+SW / JM+SM
(11) U disciplíny Saving a Manikin by Boat (100 m) mohou za místní skupinu nastoupit maximálně 3 ženy 

(JW+SW) a 3 muži (JM+SM). Počet závodníků v ostatních individuálních disciplínách není omezen.
(12) Složení štafet pro oba štafetové závody musí být stejné.
(13) Počet dvojic z každé MS v disciplíně hod lanem není omezen.
(14) Počet družstev z každé MS v disciplíně SERC není omezen.
(15) Ve štafetovém závodě a v hodu lanem soutěží zvlášť týmy žen a mužů. Disciplína SERC je společná.
(16) Nelze sestavit týmy ze závodníků z různých místních skupin.
(17) Popis disciplín a výklad pojmů najdete v ILSE-Rulebook (Version 7.02, 01/2010).
(18) Každá disciplína bude bodována podle ILSE-Rulebook (Version 7.02, 01/2010) bod 5.1 i.

5.4 HLAVNÍ ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
(1) Skládá se z těchto disciplín:

(1.1) Manikin Carry with Fins (100 m)
(1.2) Manikin Carry (50 m)
(1.3) Rescue Medley (100 m)
(1.4) Super Lifesaver (200 m)
(1.5) Manikin Tow with Fins (100 m)

(2) Každá disciplína bude bodována podle ILSE-Rulebook (Version 7.02, 01/2010) bod 5.1 i.
(3) Vítěz vzejde z prostého součtu bodů za těchto 5 disciplín.
(4) Vítězem se stává držitel nejvyššího počtu bodů.
(5) V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším umístění disciplína Super Lifesaver (200 m).
(6) Vítěz bude vyhlášen v každé věkové kategorii (JW / JM / SW / SM).

5.5 ZÁVOD MÍSTNÍCH SKUPIN
(1) Skládá se ze všech disciplín na Grand Prix Moravie.
(2) Každá disciplína bude bodována podle ILSE-Rulebook (Version 7.02, 01/2010) bod 5.1 i.
(3) Vítězná místní skupina vzejde z prostého součtu všech bodů, které získají závodníci jednotlivé místní 

skupiny ve všech disciplínách a všech věkových kategoriích.
(4) Vítězem se stává držitel nejvyššího počtu bodů.
(5) V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším umístění disciplína SERC (umístění nejlepšího družstva za 

jednotlivou místní skupinu).
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6. ELEKTRONICKÉ INFORMACE
(1) Webové stránky závodů: www.vzs-brno.cz.
(2) Všechny potřebné formuláře, propozice a informace jsou zveřejňovány na výše uvedených stránkách, 

a to česky a anglicky.
(3) Popis disciplín a výklad pojmů najdete v ILSE-Rulebook (Version 7.02, 01/2010) – pouze v angličtině.
(4) Zahraniční  účastníci  ze zemí,  která potřebují  vízum pro vstup do České  republiky,  se žádají,  aby 

kontaktovali  elektronicky  ředitele  GPM  (Mgr.  Pavel  Plavina,  plavina@vzs-brno.cz),  který  bude 
nápomocen s vyřízením potřebných formalit.
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