
PODZIMNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE NA DLOUHÉ TRATĚ 2019 
 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  Plavecký klub Písek 

Termín a místo:  21. září 2019  Písek krytý bazén 25 m / 8 

Termín přihlášek:  sobota 1 týden před termínem do 18:00 h. 
pouze informačním systémem ČSPS 

Termín odhlášek:  čtvrtek před termínem závodu do 8:00 h. 

Informace:  
Ivana KRACÍKOVÁ: tel.: 775 241 170 ; info@pkpi.cz 
Ondřej Špok, tel.: 723085631, rozhodci-jc@centrum.cz (pouze rozlosování a výsledky) 

Startovní listina:  Plavecký klub Písek 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

Sobota 21. 9. 2019 

Rozplavání: 8:30 – 9:05 Zahájení: 9:15 Limit 

1. 800 m Volný způsob ženy 00:15:00,00 

2. 800 m Volný způsob muži 00:15:00,00 

ROZPLAVÁNÍ PŘED 1.500 m 

Rozpl.: dle poř. (cca 30 min.) Zahájení: dle pořadatele Limit 

3. 1.500 m Volný způsob ženy 00:26:00,00 

4. 1.500 m Volný způsob muži 00:26:00,00 

 

Časový pořad 
soutěže: 

 Rozplavání mezi disciplínami bude v délce minimálně 30 minut, o přesném časovém 

rozvrhu budou účastníci vyrozuměni při závodě rozhlasem. 

Systém soutěže: 

 

Závody se plavou přímo na čas, všechny věkové kategorie společně, po dvou (max. třech) 
závodnících na jedné dráze (dle počtu přihlášených). V případě malého počtu startujících 
dojde ke sloučení mužských a ženských rozplaveb do jedné. Ve výsledkové listině budou 
všechny kategorie uvedeny zvlášť. V případě nedodržení časového limitu nemusí být 
závodníkovi, z rozhodnutí VR, umožněno dokončit závod a závodník nemusí být 
klasifikován. 

Předpis: 
 

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

společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu (pravidlo SW 4.5). 

Startují: 

 

Žačky a žáci – 14 letí 

Žačky a žáci – 13 letí 

Žačky a žáci – 12 letí 

Žačky a žáci – 11 letí 

Žačky a žáci – 10 letí 

Dorostenky a dorostenci st. (17 a 18 let) 

Dorostenky a dorostenci ml. (15 a 16 let) 

Ženy a muži (19 a st.) 

CELKOVĚ – BEZ OMEZENÍ 

 

mailto:info@pkpi.cz


 

Závodiště: 
 

Krytý bazén 25 m, 8 drah, časoměrné zařízení mající statut ručního měření, nebo ručními 

stopkami. 

Odhlášky: 

 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) povinny 

provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů (viz společná ustanovení 

rozpisů: 1.2.1.) po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit startovné a další 

náklady spojené s účastí pozdě odhlášené závodnice/závodníka. 

Kontrola dokladů: 
 

Vedoucí oddílů (klubů) předloží registrační průkazy všech závodníků nejpozději 60 min. 

před zahájením závodů pořadateli. 

Ceny: 
 

Závodnice a závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží diplom či medaili. Podmínkou 

ale je, aby ve vyhlašované kategorii byli nejméně 3 závodnice/závodníci. 

Finanční podm. : 

 

Krajský svaz hradí náklady na rozhodčí – jako 1 půlden, blíže viz Společná ustanovení 

rozpisů. 

Bod 4.1.1.4.2. – startovní a výsledková listina – se vypouští 

Bod 4.1.1.5. – poloautomatika – se vypouští 

Bod 4.1.3.1.1.1. – toner – se vypouští 

Startovné:  Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 50,- Kč za přijatý start. 

Upozornění: 

 

Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (kluby) povinny delegovat na 

závody min. 2 rozhodčí. Ohledně potřeby dodržet tuto povinnost se každý z klubů domluví 

s pořadatelem soutěže. (Dá se předpokládat, že rozhodčí budou přítomni již z celodenních 

závodů) 

Příloha:    Omezení počtu startů: 

 

věk 
povolený počet 

startů za půlden * 
nejdelší trať 

10 – 14 let 3 starty 1.500 m 

 

 


