
STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO NENÍ URČEN POUZE PRO ODDÍLY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Tento rozpis vychází z obecného rozpisu Středočeského poháru pro nejmladší žactvo.

Bodování a další informace jsou uvedeny v obecném rozpisu SPNŽ. 

Malá cena Nymburka (III.kolo SPNŽ) SKP Nymburk

1, 50 m znak žáci 11, 50 m motýlek žáci 

2, 50 m znak žačky 12, 50 m motýlek žačky 

3, 100 m polohový závod žáci 13, 100 m znak žáci 

4, 100 m polohový závod žačky 14, 100 m znak žačky 

5, 50 m prsa žáci 15,  50 m volný způsob žáci 

6, 50 m prsa žačky 16,  50 m volný způsob žačky 

7, 100 m volný způsob žáci 17, 100 m prsa žáci 

8, 100 m volný způsob žačky 18, 100 m prsa žačky 

9, 4x50 m polohová štafeta žáci 19, 4x50 m volný způsob žáci 

10, 4x50 m polohová štafeta žačky 20, 4x50 m volný způsob žačky 

Důležitá informace:

TĚŠÍME SE NA VÁS V KUTNÉ HOŘE Oldřich Davídek, předseda plaveckého klubu SKP Nymburk                                                    
Ing. Dana Wiehlová - ředitelka závodů

Sobota  17. 5. 2014

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.
Rozplavání 8,30 - 9,20 hod. Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.

Informace:

Žáci a žačky ročník narození 2005 a mladší - STŘEDOČESKÝ POHÁR

V kategorii ročníku 2004 budou přijaty vždy 3 rozplavby, tj. 15 závodníků s nejlepšími 

přihlášenými časy v dané disciplíně

17.5.2014

idavidkova@email.cz, nejpozději do 7.5.2014

Prezentace: Proběhne v kanceláři plaveckého bazénu v Kutné Hoře od 7.45 hodin do 8.45 hodin

DO BODOVÁNÍ STŘEDOČESKÉHO POHÁRU SE ZAPOČÍTÁVÁ KATEGORIE 

2005 A ML, VČETNĚ ŠTAFET SLOŽENÝCH ZE ZÁVODNÍKŮ 2005 A ML.

Oddíly  startují  na vlastní  náklady.  

Ing. Martin Pološčuk - tel. 603 905 084, Ing. Dana Wiehlová - tel. 724 619 287

Startovné Nejpozději před  zahájením druhého  soutěžního půldne  uhradí oddíly pořadateli 

soutěže, za každého startujícího závodníka startovné ve výši 35,- Kč za start.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 3.kolo

MALÁ CENA NYMBURKA

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Závod a pořadatel

Datum a místo konání:

ZA PODPORY MĚSTA NYMBURKA

Krytý bazén Kutná Hora

Žáci a žačky ročník narození 2004 - MALÁ CENA NYMBURKA

Závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců na 1. - 3. místě, a závodníci štafet, 

které se umístí na 1. - 3. místě, obdrží diplom, medaili a malou věcnou cenu 

věnovanou pořadatelem soutěže.

Omezení startů:
Závodníci a závodnice ročníku 2005 a ml. mohou v každém soutěžním půldnu startovat 

pouze ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě.

Termín a adresa přihlášek: Oddíly/kluby zasílají přihlášky ve formátu ČSPS .txt na adresu:

Kategorie:

Hospodářské podmínky

Vstup rodičů a diváků na bazén je zakázán. Závody je možné sledovat z 

balkónu kutnohorského bazénu. ZA DODRŽOVÁNÍ TOHOTO ZÁKAZU 

ODPOVÍDAJÍ VEDOUCÍ JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ.

Závodiště: 25 m krytý bazén, 5 drah.

Ceny

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas. V 

závodech bude použito pravidlo  dvou startů. Závodníci  budou do rozplaveb 

nasazeni na základě  přihlášených  časů.

Startují: Všichni řádně přihlášení závodníci ročníku nar. 2005 a mladší

Časový pořad disciplin:

mailto:idavidkova@email.cz, nejpozději do 24.5.2011


1. kolo

2. kolo Plavecký oddíl Rakovník

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

1, 50 m znak žáci 11, 50 m motýlek žáci 

2, 50 m znak žačky 12, 50 m motýlek žačky 

3, 100 m polohový závod žáci 13, 100 m znak žáci 

4, 100 m polohový závod žačky 14, 100 m znak žačky 

5, 50 m prsa žáci 15,  50 m volný způsob žáci 

6, 50 m prsa žačky 16,  50 m volný způsob žačky 

7, 100 m volný způsob žáci 17, 100 m prsa žáci 

8, 100 m volný způsob žačky 18, 100 m prsa žačky 

9, 4x50 m polohová štafeta žáci 19, 4x50 m volný způsob žáci 

10, 4x50 m polohová štafeta žačky 20, 4x50 m volný způsob žačky 

18

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod. Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.

na  čas. V závodech bude použito pravidlo dvou startů.  Závodníci budou

do rozplaveb nasazeni na základě  přihlášených  časů.  

Časový pořad disciplin: 1., 3. a 5. kolo

Sobota  22. 3., 17. 5.  a 8. 11. 2014

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

Pořadatelé  jednotlivých  kol  mohou také  omezit  počet startujících  tak, 

aby celková doba trvání jednotlivých závodních půldnů nepřesáhla 4 hod.

Informace: Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas. V soutěži bude použito

pořadateli  soutěže, za každého startujícího závodníka startovné ve výši

ve výši 35,- Kč za start.

Upozornění: Na  jednotlivá  kola  Středočeského  poháru  nejmladšího  žactva  vydají 

pořadatelé samostatný rozpis soutěže, kde musí uvést termín, adresu a

způsob podávání přihlášek, příp. další doplnění či upřesnění tohoto rozpisu. 

pořadateli  závodů,  pokrytím rozdílu  mezi náklady  na nájem, odměnou 

rozhodčím a startovným, maximálně  však do  výše 5 000,- Kč, a to na

základě faktury, zaslané na adresu hospodáře KP SKO ČSTV:

Ivana Davídková, Za kinem 1041, 289 12  Sadská

Startovné: Nejpozději  před  zahájením  druhého  soutěžního  půldne  uhradí  oddíly 

20. 12. 2014 Krytý bazén Aquaparku Kladno

Termín a adresa přihlášek: Bude uveden v rozpisech jednotlivých kol vydaných pořadatelem

Hospodářské podmínky: Oddíly  startují  na  vlastní  náklady, Komise  plavání  SKO ČSTV přispěje 

4. 10. 2014 Krytý bazén Aquaparku Kolín

8. 11. 2014 Krytý bazén Kralupy

26. 4. 2014 Krytý bazén Rakovník

17. 5. 2014 Krytý bazén Kutná Hora

Plavecký oddíl Kralupy

Klub sportovního plavání Kladno

Datum a místo konání: 22. 3. 2014 Krytý bazén Aquaparku Příbram

SKP Nymburk

Sportovní oddíl plavání Kolín

STŘEDOČESKÝ POHÁR NEJMLADŠÍHO ŽACTVA

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Závod a pořadatel Plavecký klub Příbram



21, 100 m znak žačky 31, 100 m polohový závod žačky 

22, 100 m znak žáci 32, 100 m polohový závod žáci 

23, 50 m motýlek žačky 33, 50 m znak žačky 

24, 50 m motýlek žáci 34, 50 m znak žáci 

25, 100 m prsa žačky 35, 100 m volný způsob žačky 

26, 100 m prsa žáci 36, 100 m volný způsob žáci 

27, 50 m volný způsob žačky 37, 50 m prsa žačky 

28, 50 m volný způsob žáci 38, 50 m prsa žáci 

29, 4x50 m polohová štafeta žáci 39, 4x50 m volný způsob žačky 

30, 4x50 m polohová štafeta žačky 40, 4x50 m volný způsob žáci 

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo 25 m krytý bazén, 6 drah

25 m krytý bazén, 5 drah

25 m krytý bazén, 5 drah

25 m krytý bazén, 6 drah

závodníci ze  štafet, které  se umístí na 1. - 3. místě, obdrží diplom, příp. 

medaili či věcnou cenu věnovanou pořadatelem soutěže.

Závodiště: 25 m krytý bazén, 6 drah

25 m krytý bazén, 5 drah

15. místo      1 bod

Celkové hodnocení: Vítězem  Stř.  poháru  nejmladšího  žactva  se  stává oddíl/klub,  který v

součtu  všech 6 kol získá, za umístění svých závodníků a štafet, největší 

počet bodů, přičemž není podmínkou, že se musí všech kol zúčastnit.

Ceny Závodníci,  kteří  se umístí v  disciplinách  jednotlivců  na  1. - 3.  místě a

10. místo      6 bodů 10. místo      1 bod  

11. místo      5 bodů

12. místo      4 body

13. místo      3 body

14. místo      2 body

  7. místo      9 bodů   7. místo       7 bodů

  8. místo      8 bodů  8. místo       5 bodů

  9. místo      7 bodů  9. místo       3 body

  4. místo    12 bodů 4. místo     16 bodů

  5. místo    11 bodů 5. místo     12 bodů

  6. místo    10 bodů  6. místo       9 bodů

  1. místo    20 bodů 1. místo     30 bodů

  2. místo    17 bodů 2. místo     25 bodů

  3. místo    15 bodů 3. místo     20 bodů

maximálně ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě.

Bodování: Do soutěže o Pohár  Středočeského kraje se  boduje v každém  kole a v 

každé disciplině jednotlivců  umístění na 1. - 15. místě a v soutěži  štafet

umístění na 1. - 10. místě:

jednotlivci                      štafety

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod. Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.

Startují: Všichni řádně přihlášení závodníci ročníku nar. 2005 a mladší.

Omezení startů: Závodníci  a  závodnice  mohou  v každém soutěžním  půldnu  startovat 

2. , 4. a 6. kolo

Sobota  26. 4., 4. 10. a 20. 12. 2014

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.


