
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. (Viz druhý list souboru)

Podzimní cena Kolína Sportovní oddíl plavání Kolín

1, 100 m znak žačky 11, 100 m polohový závod žačky 

2, 100 m znak žáci 12, 100 m polohový závod žáci 

3, 50 m motýlek žačky 13, 50 m znak žačky 

4, 50 m motýlek žáci 14, 50 m znak žáci 

5, 100 m prsa žačky 15, 100 m volný způsob žačky 

6, 100 m prsa žáci 16, 100 m volný způsob žáci 

7, 50 m volný způsob žačky 17, 50 m prsa žačky 

8, 50 m volný způsob žáci 18, 50 m prsa žáci 

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

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

Stravování:

Závodiště: 25 m krytý bazén, 5 drah.

Pořadatel zajistí pro zájemce dle objednávek obědy v hodnotě cca 75,- Kč v 

restauraci na bazénu.
Vstup diváků není možný. Závody je možné sledovat z kavárny nad bazénem, která bude 

otevřena.

Závodníci ročníku nar. 2006 a mladší. (viz omezení startů)

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

závodníci štafet, které se umístí na 1. - 3. místě, obdrží diplom (od KP SKS) a  

věcnou cenu věnovanou pořadatelem soutěže.

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

maximálně ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě. Pořadatel omezí  počet 

startujících (ročník 2006 a mladší)  tak, aby celková doba trvání jednotlivých 

závodních půldnů nepřesáhla 4 hod. 

Sobota  3. 10. 2015

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

Kategorie: Žáci a žačky ročník narození 2006 a mladší 

Hospodářské podmínky

II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

Miloslav Lhotka, tel. 777865786

miloslav.lhotka@vscht.cz, nejpozději do 24. 9. 2015

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO-4.kolo

PODZIMNÍ CENA KOLÍNA - V.ročník
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Závod a pořadatel

Datum a místo konání: 3. 10. 2015 Krytý bazén "Vodní svět" Kolín

Oddíly  startují  na vlastní  náklady.  

Startovné

Nejpozději před  zahájením druhého  soutěžního půldne  uhradí oddíly 

pořadateli soutěže, za každého startujícího závodníka startovné ve výši 

35,- Kč za start.

Informace:

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:

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

Závod je součástí 4. kola Středočeského poháru pro nejmladší žactvo.

Časový pořad disciplin:

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod.



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



1. kolo

2. kolo

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 
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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  14. 3., 16. 5.  a 7. 11. 2015 

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

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

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. 

Pořadatelé  jednotlivých  kol  mohou také  omezit  počet startujících  tak, 

členů Komise plavání SKO ČUS:

Ivana Davídková, Za kinem 1041, 289 12  Sadská, nebo

Slavomír Cirnfus, TJ LARS - KSP, tř. Sportovců 816, 272 04 Kladno 4

Startovné: Nejpozději  před  zahájením  druhého  soutěžního  půldne  uhradí  oddíly 

pořadateli  soutěže, za každého startujícího závodníka startovné ve výši

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

Hospodářské podmínky: Oddíly  startují  na  vlastní  náklady, Komise  plavání  SKO ČUS poskytne

pořadateli  závodů, příspěvek na pokrytí nákladů spojených s pořádáním

soutěže ve výši 5 000,- Kč, a to na základě faktury zaslané na adresu

7.11.2015 Krytý bazén Kralupy

19.12.2015 Krytý bazén Aquaparku Kladno

16.5.2015 Krytý bazén Kutná Hora

3.10.2015 Krytý bazén Aquaparku Kolín

Malá vánoční cena, Klub sportovního plavání Kladno

Datum a místo konání: 14.3.2015 Krytý bazén Aquaparku Příbram

11.4.2015 Krytý bazén Aquaparku Beroun

Malá cena Nymburka, SKP Nymburk

Podzimní cena Kolína, Sportovní oddíl plavání Kolín

Malá cena Kralup, Plavecký oddíl Kralupy

STŘEDOČESKÝ POHÁR NEJMLADŠÍHO ŽACTVA

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Závod a pořadatel Cena města Příbrami, Plavecký klub Příbram

Cena města Berouna, Lokomotiva Beroun - plavecký oddíl



1, 100 m znak žačky 11, 100 m polohový závod žačky 

2, 100 m znak žáci 12, 100 m polohový závod žáci 

3, 50 m motýlek žačky 13, 50 m znak žačky 

4, 50 m motýlek žáci 14, 50 m znak žáci 

5, 100 m prsa žačky 15, 100 m volný způsob žačky 

6, 100 m prsa žáci 16, 100 m volný způsob žáci 

7, 50 m volný způsob žačky 17, 50 m prsa žačky 

8, 50 m volný způsob žáci 18, 50 m prsa žáci 

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

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

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo
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25 m krytý bazén, 6 drah

25 m krytý bazén, 6 drah

25 m krytý bazén, 6 drah

25 m krytý bazén, 5 drah

25 m krytý bazén, 5 drah

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

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

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

13. místo      3 body

14. místo      2 body

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 

  9. místo      7 bodů  9. místo       3 body

10. místo      6 bodů 10. místo      1 bod  

11. místo      5 bodů

12. místo      4 body

  6. místo    10 bodů  6. místo       9 bodů

  7. místo      9 bodů   7. místo       7 bodů

  8. místo      8 bodů  8. místo       5 bodů

  3. místo    15 bodů 3. místo     20 bodů

  4. místo    12 bodů 4. místo     16 bodů

  5. místo    11 bodů 5. místo     12 bodů

umístění na 1. - 10. místě:

jednotlivci                      štafety

  1. místo    20 bodů 1. místo     30 bodů

  2. místo    17 bodů 2. místo     25 bodů

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

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

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

Startují: Všichni řádně přihlášení závodníci ročníku nar. 2006 a mladší, pokud v

rozpise nestanoví pořadatel i možnost startovat pro ročník nar. 2005

2. , 4. a 6. kolo

Sobota  11. 4., 3. 10. a 19. 12. 2015 

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






















