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1) Termínová listina Krajského svazu ČSPS – Ústecký kraj pro rok 2020 

Leden 

25.01.2020  MČR družstev 1. kolo    Chomutov    

   

Únor  

   Litoměřický kalich    Litoměřice 25    

    

Březen  

7.-8.03.2020  Memoriál Zd. Vaněčka   Ústí nad Labem 50   

      

Duben  

   Memoriál Jaroslava Jezbery   Chomutov 25 

Květen  

17.05.2020  Krajský přebor dlouhé tratě   Mělník 25 

22.-24.05.2020 Velká cena Ústí nad Labem   Ústí nad Labem 50 

30.05.2020  Krajský přebor mladšího žactva  Litvínov 25    

    

Červen  

13.-14.06.2020 Krajský přebor staršího žactva  Vansdorf 25  

13. – 14.6.2020 Letní pohár ČR desetiletých   Mladá Boleslav  

13. – 14.6.2020 Letní pohár ČR jedenáctiletých  Praha – Radlice 

18. – 21.6.2020 Letní MČR dorostu a dospělých  Ústí nad Labem 

27. – 28.6.2020 Letní MČR mladšího žactva   České Budějovice 

27. – 28.6.2020 Letní MČR staršího žactva   Kopřivnice 

Červenec 

8. – 12.7.2020  Mistrovství Evropy juniorů   Aberdeen 50   

25.7. – 2.8.2020 Letní OH     Tokio 50 

Září   

   Velká cena Chomutova   Chomutov 25 
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Říjen  

   Memoriál Luboše Kracíka   Litoměřice 25 

   Litvínovský pohár 17. ročník   Litvínov 25 

Okresní přebor    Chomutov 25 

Listopad  

08.11.2020  Krajský přebor dlouhé tratě    Děčín 25 

14.11.2020  Krajský přebor mladšího žactva  Louny 25 

21.-22.11.2020 Krajský přebor staršího žactva  Chomutov 25 

28.11.2020  Velká cena města Mostu   Most 25 

28. – 29.11.2020 Zimní pohár ČR desetiletých   Praha – Radlice 

28. – 29.11.2020 Zimní pohár ČR jedenáctiletých  Mladá Boleslav 

Prosinec    

12. – 13.12.2020 Zimní MČR mladšího žactva   Prostějov 

12. – 13.12.2020 Zimní MČR staršího žactva   Trutnov 

17. – 20.12.2020 Zimní MČR dorostu a dospělých  Plzeň     
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2) Všeobecná ustanovení  

Řízení soutěží 

Soutěže řídí Krajský svaz ČSPS – Ústecký kraj. 

Předpis: 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání, ustanovení tohoto rozpisu a dalších obecně 

závazných pravidel ČSPS. 

Přihlášky: 

Oddíly podávají přihlášky prostřednictvím online systému ČSPS.  

Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti dle Soutěžního řádu. 

Další ustanovení: Při chybě v přihlášce rozhoduje o zařazení do soutěže zpracovatel přihlášek. 

Uzávěrka přihlášek na krajské přebory bude minimálně 6 dní před konáním krajských přeborů. Přihláška 

na místě konání závodů není možná. U chybně nahlášeného času závodníka, bude v případě více jak 

15% odchylky oproti přihlášenému času, u tratí nad 200 m, vyměřena pokuta přihlašujícímu klubu ve 

výši 500,- Kč. 

Lékařské prohlídky: 

Startují závodníci s platnou zdravotní prohlídkou registrovanou v online systému ČSPS. Za zdravotní 

stav závodníka zodpovídá vedoucí družstva/trenér. 

Hospodářské podmínky: 

Oddíly či kluby startují na vlastní náklady. Krajský svaz hradí nájemné bazénu a povolený počet 

rozhodčích.  

Odměna rozhodčích činí pro rok 2020: VR, VČ –PC, startér, hlasatel:  300,- Kč/půlden 

              ostatní rozhodčí: 250,- Kč/půlden 

Výplatu rozhodčích zabezpečí Krajský svaz pověřeným pracovníkem. Dle vyhlášky MF ČR odměna 

rozhodčích podléhá dani z příjmu. Zdanění odměny si zabezpečuje každý rozhodčí samostatně. 

Startovné: 

Startovné se vybírá ve výši: soutěž družstev  700,-Kč /1 družstvo 

       závody jednotlivců  20,-Kč / start bez rozdílu kategorií  

30,- Kč/start dlouhé tratě 

Placení startovného určí v daném kalendářním roce krajský výbor dle výše dotace od ČSPS. 

Rozhodčí: 

Zajišťuje pořádající oddíl.  
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Přihlášené plavecké oddíly (kluby) zajistí na vlastní náklady účast jednoho kvalifikovaného 

rozhodčího do sboru rozhodčích! Pokud tak neučiní, bude mu vyúčtována pokuta ve výši 

300,-Kč, která bude uhrazena při platbě startovného Krajskému svazu. Součástí přihlášky na 

krajské přebory bude i informace pro pořadatele o počtu zajištěných rozhodčích a jejich 

kvalifikačních třídách přihlášených klubem. 

Zajištění bazénu: 

Pověřené oddíly se včas spojí se zástupcem Krajského svazu před konáním soutěže, aby 

se domluvily na formě objednávky bazénu. Povinností pořádajícího oddílu je zajištění regulérnosti 

soutěže (dráhy, praporky, obrátková čísla, rozhlas atd.) 

Startují: 

Přihlášení závodníci. V soutěžích dorostu a žactva je nutné dodržet max. povolený počet startů. Štafety 

se nezapočítávají do počtu startu jednotlivců. V případě přihlášení většího počtu disciplín pro 

konkrétního plavce, než je povoleno Soutěžním řádem plavání dle věkových kategorií nebo stanoveno 

rozpisem soutěže, budou nadpočetné starty přihlášeného závodníka odstraněny (škrtá se poslední 

start/případně starty). 

Odhlášky: 

Provádí se nejpozději 24 hodin před začátkem soutěže. 

Podmínky účasti: 

Povinná prezentace závodníků vedoucím trenérem nebo pověřeným zástupcem oddílu před začátkem 
rozplavání. Na plavecké soutěže mohou oddíly přihlašovat pouze závodníky a závodnice, kteří v termínu 
přihlášek byli registrováni ČSPS v oddíle, který přihlášku do soutěže zasílá.  
V případě podání přihlášky na danou soutěž po termínu přihlášek, maximálně však 48 hodin před 
zahájením závodů, bude tato přijata za následujících podmínek:  
- dotčený klub zaplatí pokutu za pozdní přihlášku dle sazebníku pokut Soutěžního řádu plavání čl. 10.8;  
- žádný ze závodníků přijatých v řádném termínu nesmí být ze startovní listiny vyřazen;  
- v případě, že závodník přihlášený po termínu přihlášek nebude po odhláškách zařazen do soutěže a 

byl by svým přihlašovaným časem do ní zařazen, bude v dané disciplíně přidána rozplavba. 

V případě omluvy musí být uvedeno v omluvném listu: zkratka oddílu, příjmení, jméno, ročník, důvod 

omluvy. 

Zahájení závodů: 

Závody jsou zahájeny nástupem rozhodčích. 

Ceny: 

Závodníci na 1., 2. a 3. místě obdrží medaili a diplom. V kategorii dorostu a dospělých diplom. 
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Upozornění: 

Zpracovatel přihlášek nebude zasílat startovní listinu oddílům předem. Je však povinen informovat oddíly 

o případné změně časových údajů proti rozpisu a o nepřijetí závodníků. Startovní listinu stačí vyvěsit pro 

informaci na bazénu.  

Startovné se vybírá po prezentaci hotově za všechny přijaté závodníky. Peníze vybírá pověřený 

zástupce Krajského svazu, který je po soutěži řádně vyúčtuje společně se všemi náklady 

na soutěž. V případě, že oddíl startovné neuhradí, bude po závodech zcela vyřazen z výsledkové 

listiny. 

3) Informace a pokyny 

Zpracování přihlášek provádí zpravidla pořádající oddíl. 

Pořádající oddíl je povinen si včas vyzvednout diplomy a medaile, zajistit potřebný počet 

rozhodčích, zpracovat v elektronické podobě výsledky a zaslat je do statistiky ČSPS. 

Krajský svaz uhradí maximální počet rozhodčích 6 drah – 27 rozhodčích, 8 drah – 32 rozhodčích. 

Rozhodčí navíc hradí pořadatel. 

Losování na dráhy se provádí dle pravidel ČSPS. 

Výše odměny pro oddíl pořádající oblastní přebory: 

•  2.000,- Kč – odměna 

• 3.000,- Kč paušální cena za vícenáklady (papír, toner apod.) 

•  dále pořádající oddíl nehradí startovné za přijaté plavce svého klubu. 

• zajištění stravy pro rozhodčí (viz. počty rozhodčích výše) v maximální výši 90,- Kč 

á 1 rozhodčího na přebor; 

• povinností pořadatele krajských přeborů je evidovat počet účastníků v jednotlivých 

kategoriích rozdělených na žačky a žáky a tuto informaci předat po skončení přeboru 

výboru Krajského svazu. 
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4) Rozpisy soutěží 

MČR DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN 2020 – 1. KOLO 

 

Pořadatel: TJ Slavie Chomutov 

Místo: Chomutov 

Datum konání: 25.01.2020 

Startují: Samostatná družstva mužů a žen, která se písemně do soutěže přihlásila. V každé disciplíně 

mohou za družstvo startovat max. dva závodníci, nejméně však jeden. Za každé družstvo startuje jedna 

štafeta. Počet závodníků v družstvu není omezen. Každý závodník smí startovat maximálně ve čtyřech 

disciplínách jednotlivců a v obou štafetách. Pořadí družstev bude stanoveno dle počtu získaných bodů 

(FINA – aktuální STD pro daný rok ČSPS). V rámci pořádání družstev smí každý oddíl přihlásit 

maximálně 2 družstva, ÚAPS může přihlásit max. 3 družstva.  

Přihlášky: zasílají oddíly/kluby pouze přes online systém ČSPS do xx. 1. 2020, do konce termínu 

přihlášek mají oddíly/kluby za povinnost nahlásit počet zajištěných rozhodčích a jejich kvalifikaci 

na e-mail Jaroslava Jezbery ml. – jezbera82@gmail.com. 

Technická ustanovení: závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání a ustanovení tohoto 

rozpisu. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu. Plave se přímo na čas dle přihlášených časů. 

Hospodářské podmínky: Je stanovena jednotná platba 700,-Kč za přihlášené družstvo, které zaplatí 

přihlášený plavecký oddíl/klub. Krajský svaz ČSPS – Ústecký kraj hradí nájem bazénu a rozhodčí.  

Systém soutěže:  

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. Do rozplaveb jsou závodníci a závodnice nasazováni 

podle přihlášených časů. V soutěži bude uplatněno Pravidlo jednoho (1) startu. 

Podmínka účasti v soutěži: 

Na plavecké soutěže mohou oddíly přihlašovat pouze závodníky a závodnice, kteří v termínu přihlášek 

byli registrováni ČSPS v oddíle, který přihlášku do soutěže zasílá. Povinná prezentace závodníků 

vedoucím trenérem nebo pověřeným zástupcem oddílu před začátkem rozplavání.  

Námitky: Podávají zástupci plaveckých oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu 

rozhodčímu, s vkladem 500,-Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch Krajského svazu.
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Časový pořad půldnů a disciplín: 

I. půlden 

Zahájení 9:00 hod (rozplavání od 8:00 hod)  

II. půlden 

Zahájení odpolední části závodů bude hodinu a půl po skončení dopolední části s předpokladem 
zahájení závodů v 14:30 hod (rozplavání do 14:20 hod)  

I. půlden      II. půlden 

1. 200 m prsa ženy      15. 200 m volný způsob ženy  

2. 200 m prsa muži     16. 200 m volný způsob muži  

3. 100 m volný způsob ženy     17. 100 m prsa ženy  

4. 100 m volný způsob muži     18. 100 m prsa muži  

5. 200 m motýlek ženy     19. 200 m znak ženy  

6. 200 m motýlek muži     20. 200 m znak muži  

7. 100 m znak ženy      21. 50 m volný způsob ženy  

8. 100 m znak muži      22. 50 m volný způsob muži  

9. 400 m polohový závod ženy    23. 100 m motýlek ženy  

10. 400 m polohový závod muži    24. 100 m motýlek muži  

11. 400 m volný způsob ženy    25. 200 m polohový závod ženy  

12. 1500 m volný způsob muži    26. 200 m polohový závod muži  

13. 4 x 100 m polohová štafeta ženy   27. 800 m volný způsob ženy  

14. 4 x 100 m polohová štafeta muži   28. 400 m volný způsob muži  

       29. 4 x 100 m volný způsob ženy   
       30. 4 x 100 m volný způsob muži 
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JARNÍ / PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR 11-TI LETÉHO, 10-TI LETÉHO A MLADŠÍHO ŽACTVA 
 
Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel: Technickým uspořádáním byl Krajským svazem pověřen:  

Datum a místo konání: jarní část – PK Litvínov, z.s. 

     podzimní část – PK Prosen Louny, z.s. 

Přihlášky: 6 dní před konáním přeborů, zasílají oddíly a kluby pouze přes online systém ČSPS. 

Přihláška na místě konání závodů není možná. Přijatí závodníci budou zveřejněni na webu ČSPS. 

Informace:  

V kategorii 9 letých a mladších bude přijato minimálně 12 závodníků do disciplíny (bazén – 6 drah), min. 

16 závodníků (bazén 8 – drah). Kategorie 11 a 10 letého žactva – distance 50m, 100m a 200m – min. 24 

závodníků v kategorii, 400m (min. 16 závodníků – bazén 8 drah, min. 12 závodníků – bazén 6 drah) a 

800m – min. 12 závodníků v kategorii. Další omezení mohou být provedena s ohledem na počet 

přihlášených. 

Vstup na bazén pouze v plavkách nebo sportovních úborech. 

Startovné: 20,- Kč za start za disciplínu jednotlivců 

Systém soutěže:  

Závody jsou soutěžemi jednotlivců a štafet. Všechny disciplíny se plavou v rozplavbách přímo na čas. 

Do rozplaveb jsou závodníci a závodnice nasazováni podle přihlášených časů. V soutěži bude uplatněno 

Pravidlo jednoho (1) startu. 

Podmínka účasti v soutěži: 

Na plavecké soutěže mohou oddíly přihlašovat pouze závodníky a závodnice, kteří v termínu přihlášek 
byli registrováni ČSPS v oddíle, který přihlášku do soutěže zasílá. Povinná prezentace závodníků 
vedoucím trenérem nebo pověřeným zástupcem oddílu před začátkem rozplavání. V případě podání 
přihlášky na danou soutěž po termínu přihlášek, maximálně však 48 hodin před zahájením závodů, bude 
tato přijata za následujících podmínek:  
- dotčený klub zaplatí pokutu za pozdní přihlášku dle sazebníku pokut Soutěžního řádu plavání čl. 10.8; 
- žádný ze závodníků přijatých v řádném termínu nesmí být ze startovní listiny vyřazen;  
- v případě, že závodník přihlášený po termínu přihlášek nebude po odhláškách zařazen do soutěže a 

byl by svým přihlašovaným časem do ní zařazen, bude v dané disciplíně přidána rozplavba. 

Do tzv. „Omluvného listu“ nahlásí vedoucí trenér pořadateli omluvené závodníky. Omluvný list obsahuje 

tyto položky – zkratka oddílu, příjmení, jméno, ročník, důvod omluvy. 

Námitky: 

Podávají zástupci plaveckých oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu rozhodčímu, 

s vkladem 300,-Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch Krajského svazu.  

Odhlášky a omluvy:  

Ve smyslu platného Soutěžního řádu ČSPS. Odhlášky přihlášených závodníků do 24 hodin před 

zahájením prvního půldne soutěže. Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny 

nejdéle do 8,30 hodin 1. půldne soutěže, aby mohly být zapracovány změny do startovní listiny. 
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Za pozdě předané omluvy a neomluvené závodníky budou plaveckým oddílům (klubů) uděleny pokuty 

v souladu se Soutěžním řádem plavání, tj. 100,- Kč za každý přihlášený start.  

Pokuta za nenastoupení do závodu: 

V souladu s ustavením Soutěžního řádu plavání, článek 11. odst. 11.8 až 11.14 a sazebníku pokut 

je stanovena pokuta za písemně neomluvené, nebo vrchním rozhodčím uznané neomluvené, 

nenastoupení ke startu ve výši 200,- Kč za jeden start. Neuhrazením pokuty může být neomluvený 

závodník diskvalifikován na zbytek závodů (viz. Soutěžní řád plavání čl. 11.11). 

Upozornění:  

Vedoucí plaveckých oddílů odpovídají za kázeň a pořádek svých závodníků na závodišti a v prostoru 

šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi 

a k vyhlašování vítězů.  

Rozhodčí:  

V souladu s STD 2020 Krajského svazu má každý zúčastněný oddíl/klub povinnost nahlásit do termínu 

přihlášek na emailovou adresu pořádajícího oddílu/klubu jednoho vlastního rozhodčího a jeho kvalifikaci. 

S předstihem bude potvrzeno, zda služby vámi delegovaného rozhodčího, budou při Krajských 

přeborech využity. 

Technická ustanovení:  

V disciplíně č. 16 (800 VZ žačky) a č. 32 (800 VZ žáci) mohou startovat dva závodníci v jedné dráze – 

určí pořadatel přeborů v propozicích. 

Časový pořad půldnů a disciplín: 

I. Půlden 

Zahájení závodů 9:00hodin (rozplavání: 8:00 – 8:50 hod.) 

1. 100 m znak žačky D, E, F   11. 100 m polohový závod žačky D, E, F 

2. 100 m znak žáci D, E, F   12. 100 m polohový závod žáci D, E, F 

3. 200 m prsa žačky D   13. 200 m volný způsob žačky D, E, F 

4. 200 m prsa žáci D    14. 400 m volný způsob žáci D, E, F 

5. 50 m prsa žačky E, F   15. 4 x 50 m polohová štafeta MIX  

6. 50 m prsa žáci E, F   16. 800 m volný způsob žačky D 

7. 50 m volný způsob žáčky D, E, F   

8. 50 m volný způsob žáci D, E, F 

9. 100 m motýlek žáčky D, E, F 

10. 100 m motýlek žáci D, E, F 
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II. Půlden 

Zahájení 15,30 hodin (rozplavání: 15:00 – 15:20 hod.)  

17. 100 m volný způsob žáci D, E, F  25. 50 m motýlek žáci D, E, F 

18. 100 m volný způsob žačky D, E, F 26. 50 m motýlek žačky D, E, F 

19. 100 m prsa žáci D, E, F   27. 200 m polohový závod žáci D, E, F 

20. 100 m prsa žačky D, E, F  28. 200 m polohový závod žačky D, E, F 

21. 200 m znak žáci D   29. 200 m volný způsob žáci D, E, F 

22. 200 m znak žačky D    30. 400 m volný způsob žačky D, E, F 

23. 50 m znak žáci E, F   31. 4 x 50 m volný způsob MIX 

24. 50 m znak žačky E, F   32. 800 m volný způsob žáci D  

Způsob kvalifikace:  

Kvalifikačními časy pro Krajský přebor žactva jsou výkony zaplavané na oficiálních závodech termínové 

listiny ČSPS od 1. 9. 2019 pro jarní část a od 1. 1. 2020 pro podzimní část. V disciplínách 200P, 

200Z, 400VZ a 800VZ budou pouze pro jarní část akceptovány časy neuvedené ve statistice ČSPS.  

Za chybně uvedené takto nahlášené časy (s nadměrnou odchylkou, více jak 15%) může být udělena 

plaveckému klubu (oddílu) peněžitá pokuta ve výši 500,- Kč á start. 

Kategorie:  

D – žáci a žačky ročník 2009 

E – žáci a žačky ročník 2010 

F – žáci a žačky ročník 2011 a ml. 

Omezení startů:  

Závodníci a závodnice kategorie F smí na Krajském přeboru mladšího žactva startovat pouze 

ve 2 disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom a půldni. 

Závodníci a závodnice kategorie D, E smí na Krajském přeboru žactva startovat pouze ve 3 disciplínách 

jednotlivců a štafetě v jednom a půldni.  

Ceny:  

Závodníci a závodnice, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili.  
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JARNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA, 

PODZIMNÍ SDRUŽENÝ KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA, DOROSTU A DOSPĚLÝCH 

 
Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel: Technickým uspořádáním byl Krajským svazem pověřen:  

Datum a místo konání:  jarní část: Vansdorf 

podzimní část: TJ Slavie Chomutov 

Přihlášky: 6 dní před konáním přeborů, zasílají oddíly a kluby pouze přes online systém ČSPS. 

Přihláška na místě konání závodů není možná. Přijatí závodníci budou zveřejněni na webu ČSPS. 

Informace:  

V kategoriích mladších, starších žáků a dorostenců bude přijato minimálně 18 závodníků do disciplíny 

(bazén – 6 drah), min. 24 závodníků (bazén 8 – drah). Další omezení mohou být provedena s ohledem 

na počet přihlášených. Vstup na bazén pouze v plavkách nebo sportovních úborech. 

Startovné: 20,- Kč za start za disciplínu jednotlivců  

Systém soutěže:  

Závody jsou soutěžemi jednotlivců a štafet. Všechny disciplíny se plavou v rozplavbách přímo na čas. 

Do rozplaveb jsou závodníci a závodnice nasazováni podle přihlášených časů. V soutěži bude uplatněno 

Pravidlo jednoho (1) startu  

Podmínka účasti v soutěži: 

Na plavecké soutěže mohou oddíly přihlašovat pouze závodníky a závodnice, kteří v termínu přihlášek 
byli registrováni ČSPS v oddíle, který přihlášku do soutěže zasílá. Povinná prezentace závodníků 
vedoucím trenérem nebo pověřeným zástupcem oddílu před začátkem rozplavání. V případě podání 
přihlášky na danou soutěž po termínu přihlášek, maximálně však 48 hodin před zahájením závodů, bude 
tato přijata za následujících podmínek:  
- dotčený klub zaplatí pokutu za pozdní přihlášku dle sazebníku pokut Soutěžního řádu plavání čl. 10.8;  
- žádný ze závodníků přijatých v řádném termínu nesmí být ze startovní listiny vyřazen;  
- v případě, že závodník přihlášený po termínu přihlášek nebude po odhláškách zařazen do soutěže a 

byl by svým přihlašovaným časem do ní zařazen, bude v dané disciplíně přidána rozplavba. 

Do tzv. „Omluvného listu“ nahlásí vedoucí trenér pořadateli omluvené závodníky. Omluvný list obsahuje 

tyto položky – zkratka oddílu, příjmení, jméno, ročník, důvod omluvy. 

Námitky: 

Podávají zástupci plaveckých oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu rozhodčímu, 

s vkladem 300,-Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch Krajského svazu.  
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Odhlášky a omluvy:  

Ve smyslu platného Soutěžního řádu ČSPS. Odhlášky přihlášených závodníků do 48 hodin před 

zahájením prvního půldne soutěže. Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny 

nejdéle do 8,30 hodin 1. půldne soutěže, aby mohly být zapracovány změny do startovní listiny. 

Za pozdě předané omluvy a neomluvené závodníky budou plaveckým oddílům (klubů) uděleny pokuty 

v souladu se Soutěžním řádem plavání, tj. 100,- Kč za každý přihlášený start.  

Pokuta za nenastoupení do závodu: 

V souladu s ustavením Soutěžního řádu plavání, článek 11. odst. 11.8 až 11.14 a sazebníku pokut 

je stanovena pokuta za písemně neomluvené, nebo vrchním rozhodčím uznané neomluvené, 

nenastoupení ke startu ve výši 200,- Kč za jeden start. Neuhrazením pokuty může být neomluvený 

závodník diskvalifikován na zbytek závodů (viz. Soutěžní řád plavání čl. 11.11). 

Upozornění:  

Vedoucí plaveckých oddílů odpovídají za kázeň a pořádek svých závodníků na závodišti a v prostoru 

šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi 

a k vyhlašování vítězů. 

Rozhodčí:  

V souladu s STD 2020 Krajského svazu má každý zúčastněný oddíl/klub povinnost nahlásit do termínu 

přihlášek na emailovou adresu pořádajícího oddílu/klubu jednoho vlastního rozhodčího a jeho kvalifikaci. 

Pořádající oddíl/klub s předstihem potvrdí, zda služby delegovaného rozhodčího, budou při Krajských 

přeborech využity. 

Technická ustanovení: 

V disciplíně č. 12 (800 VZ ženy) a č. 22 (1500 VZ muži) mohou startovat dva závodníci v jedné dráze – 

určí pořadatel přeborů v propozicích. 

Časový pořad půldnů a disciplín: 

I. Půlden 

Zahájení 9:00 hod (rozplavání: 8:00 – 8:50 hod.)  

1. 200 m volný způsob žáci A, B, C, G  7. 100 m polohový závod žáci A, B, C, G  

2. 200 m volný způsob žačky A, B, C, G  8. 100 m polohový závod žačky A, B, C, G  

3. 100 m prsa žáci A, B, C, G   9. 400 m volný způsob žáci A, B, C, G  

4. 100 m prsa žačky A, B, C, G   10. 4 x 50 m volný způsob žačky A, B, C, G  

5. 200 m motýlek žáci A, B, C, G   11. 4 x 50 m polohová štafeta žáci A, B, C, G 

6 200 m motýlek žačky A, B, C, G   12. 800 m volný způsob žačky A, B, C, G
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II. Půlden 

Zahájení 15,00 hodin (rozplavání: 14,30 – 14:50 hod.)  

13. 50 m volný způsob žáčky A, B, C, G  19. 400 m volný způsob žačky A, B, C, G 

14. 50 m volný způsob žáci A, B, C, G  20. 4 x 50 m volný způsob žáci A, B, C, G 

15. 200 m polohový závod žačky A, B, C, G  21. 4 x 50 m polohová štafeta žačky A, B, C, G 

16. 200 m polohový závod žáci A, B, C, G  22. 1500 m volný způsob žáci A, B, C, G 

17. 100 m znak žačky A, B, C, G 

18. 100 m znak žáci A, B, C, G  

III. Půlden 

Zahájení 9:00 hod (rozplavání 8:00 – 8:50 hod)  

23. 4 x 50 m polohová štafeta MIX    29. 200 m prsa žáci A, B, C, G 

24. 200 m znak žačky A, B, C, G    30. 100 m volný způsob žačky A, B, C, G 

25. 200 m znak žáci A, B, C, G    31. 100 m volný způsob žáci A, B, C, G 

26. 100 m motýlek žačky A, B, C, G    32. 400 m polohový závod žačky A, B, C, G 

27. 100 m motýlek žáci A, B, C, G    33. 400 m polohový závod žáci A, B, C, G 

28. 200 m prsa žačky A, B, C, G    34. 4 x 50 m volný způsob MIX 

 

Způsob kvalifikace:  

Kvalifikačními časy pro Sdružený krajský přebor žactva a dorostu jsou výkony zaplavané na oficiálních 

závodech termínové listiny ČSPS od 1. 9. 2019 pro jarní část a od 1. 1. 2020 pro podzimní část. 

V disciplínách 200M, 200P, 200Z, 400VZ, 800VZ, 1500VZ a 400PZ budou pouze pro jarní část 

akceptovány časy neuvedené ve statistice ČSPS.  Za chybně uvedené takto nahlášené časy 

(s nadměrnou odchylkou, více jak 15%) může být udělena plaveckému klubu (oddílu) peněžitá pokuta ve 

výši 500,- Kč za start. 

Kategorie:  

A – žáci a žačky ročník 2006 

B – žáci a žačky ročník 2007 

C – žáci a žačky ročník 2008 

G – dorost a starší pouze v podzimní části
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Omezení startů:  

Závodníci a závodnice kategorie A, B, C smí na Krajském přeboru žactva startovat pouze 

ve 3 disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom a půldni.  

Ceny:  

Závodníci a závodnice, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili. V kategorii dorostu a 

dospělých obdrží diplom. 
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JARNÍ A PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR V DLOUHÝCH TRATÍCH 

 
Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel: Technickým uspořádáním byl Krajským svazem pověřen:  

Datum a místo konání:  jarní část: Klub plavců Mělnických 

podzimní část: PK Děčín 

Přihlášky: 6 dní před konáním přeborů, zasílají oddíly a kluby pouze přes online systém ČSPS. 

Přihláška na místě konání závodů není možná. Přijatí závodníci budou zveřejněni na webu ČSPS. 

Informace:  

V kategoriích mladších, starších žáků a dorostenců bude přijato minimálně 18 resp. 24 závodníků (6/8 

drah) do disciplíny. Vstup na bazén pouze v plavkách nebo sportovních úborech. 

Startovné: 30,- Kč za start za disciplínu jednotlivců  

Systém soutěže:  

Závody jsou soutěžemi jednotlivců. Všechny disciplíny se plavou v rozplavbách přímo na čas. Do 

rozplaveb jsou závodníci a závodnice nasazováni podle přihlášených časů. V soutěži bude uplatněno 

Pravidlo jednoho (1) startu  

Podmínka účasti v soutěži: 

Na plavecké soutěže mohou oddíly přihlašovat pouze závodníky a závodnice, kteří v termínu přihlášek 
byli registrováni ČSPS v oddíle, který přihlášku do soutěže zasílá. Povinná prezentace závodníků 
vedoucím trenérem nebo pověřeným zástupcem oddílu před začátkem rozplavání. V případě podání 
přihlášky na danou soutěž po termínu přihlášek, maximálně však 48 hodin před zahájením závodů, bude 
tato přijata za následujících podmínek:  
- dotčený klub zaplatí pokutu za pozdní přihlášku dle sazebníku pokut Soutěžního řádu plavání čl. 10.8;  
- žádný ze závodníků přijatých v řádném termínu nesmí být ze startovní listiny vyřazen;  
- v případě, že závodník přihlášený po termínu přihlášek nebude po odhláškách zařazen do soutěže a 

byl by svým přihlašovaným časem do ní zařazen, bude v dané disciplíně přidána rozplavba. 

Do tzv. „Omluvného listu“ nahlásí vedoucí trenér pořadateli omluvené závodníky. Omluvný list obsahuje 

tyto položky – zkratka oddílu, příjmení, jméno, ročník, důvod omluvy. 

Námitky: 

Podávají zástupci plaveckých oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu rozhodčímu, 

s vkladem 300,-Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch Krajského svazu.  

Odhlášky a omluvy:  

Ve smyslu platného Soutěžního řádu ČSPS. Odhlášky přihlášených závodníků do 48 hodin před 

zahájením prvního půldne soutěže. Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny 
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nejdéle do 8,30 hodin 1. půldne soutěže, aby mohly být zapracovány změny do startovní listiny. Za 

pozdě předané omluvy a neomluvené závodníky budou plaveckým oddílům (klubů) uděleny pokuty v 

souladu se Soutěžním řádem plavání, tj. 100,- Kč za každý přihlášený start. 

Pokuta za nenastoupení do závodu: 

V souladu s ustavením Soutěžního řádu plavání, článek 11. odst. 11.8 až 11.14 a sazebníku pokut je 

stanovena pokuta za písemně neomluvené, nebo vrchním rozhodčím uznané neomluvené, 

nenastoupení ke startu ve výši 200,- Kč za jeden start. Neuhrazením pokuty může být neomluvený 

závodník diskvalifikován na zbytek závodů (viz. Soutěžní řád plavání čl. 11.11). 

Upozornění:  

Vedoucí plaveckých oddílů odpovídají za kázeň a pořádek svých závodníků na závodišti a v prostoru 

šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi a k 

vyhlašování vítězů. 

Rozhodčí:  

V souladu s STD 2020 Krajského svazu má každý zúčastněný oddíl/klub povinnost nahlásit do termínu 

přihlášek na emailovou adresu pořádajícího oddílu/klubu jednoho vlastního rozhodčího a jeho kvalifikaci. 

Pořádající oddíl/klub s předstihem potvrdí, zda služby delegovaného rozhodčího, budou při Krajských 

přeborech využity. 

Technická ustanovení: 

V disciplíně 800 VZ a 1500 VZ mohou startovat dva závodníci v jedné dráze – určí pořadatel přeborů 

v propozicích. 

Časový pořad půldnů a disciplín: 

I. Půlden 

Zahájení x:x hod (rozplavání: x:x – x:xx hod.) – určí pořadatel 

1. 800 m volný způsob ženy A,B,G 

2. 800 m volný způsob muži A,B,G 

3. 400 m volný způsob žačky (10 let a mladší) C 

4. 400 m volný způsob žáci (10 let a mladší) C 

3. 1500 m volný způsob ženy A,B,G 

4. 1500 m volný způsob muži A,B,G 
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Způsob kvalifikace:  

Kvalifikačními časy pro Sdružený krajský přebor žactva a dorostu jsou výkony zaplavané na oficiálních 

závodech termínové listiny ČSPS od 1. 9. 2019 pro jarní část a od 1. 1. 2020 pro podzimní část. Za 

chybně uvedené takto nahlášené časy (s nadměrnou odchylkou, více jak 15%) může být udělena 

plaveckému klubu (oddílu) peněžitá pokuta ve výši 500,- Kč za start. 

Ceny:  

Závodníci a závodnice, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili. V kategorii dorostu a 

dospělých obdrží diplom.  

Kategorie:  

Závodů se mohou zúčastnit kategorie plavců dle platného Soutěžního řádu plavání čl 2.5. 

Kategorie A – starší žactvo 

Kategorie B – mladší žactvo 

Kategorie C – 10 let a mladší 

Kategorie G – dorost, dospělí a masters 
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5) Rozhodčí 
 

• V průběhu roku 2020 bude oddílům nabídnut termín proškolení rozhodčích. 

• Komise rozhodčích doporučuje oddílům/klubům provést aktualizaci soupisu všech svých 
aktivních rozhodčích (viz. Kvalifikační řád, odd. Platnost kvalifikace a její posuzování, čl, 2, 
odst. a). 

 
 

6) Školení trenérů 
 

•  V průběhu roku 2020 bude oddílům nabídnut termín semináře pro trenéry. 
 

 
7) Adresář 

• Krajský svaz ČSPS – Ústecký kraj 

 Jiráskova 413 

 Litvínov 436 01 

 IČ: 05989353 

 

• Výkonný výbor: 

 Gabriela Soukupová, předsedkyně tel. 607221832, G.Soukupova@seznam.cz 

 Roman Eckert, místopředseda tel. 602450366, mpku@seznam.cz  

 Zbyněk Šimák, člen tel. 602104571, zbynek.simak@regie.vdf.cz  

  

• Stránky Krajského svazu ČSPS – Ústecký kraj: http://okps.cz  

 

• Složení komise rozhodčích ÚK:  

Petr Neumann – 5233n@seznam.cz; 705 405 379 

Milan Dudek – mdudekchu@gmail.com; 602 421 590 

Tomáš Slabihoud – slcho@slaviechomutov.cz; 777 792 313 

Hana Kracíková – kracikovahana@seznam.cz; 605 276 275 

 

Datum: 23.11.2019  

 

Gabriela Soukupová 

předsedkyně Krajského svazu ČSPS – Ústecký kraj 
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