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Místo konání: 50m plavecký bazén v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 842 
 

Přihlášky: Do neděle 1. května 2016 On-line systémem na www ČSPS, příp. 

elektronicky na adresu: plavklubhk@seznam.cz (*.TXT; Prihlas.xls – kód: 160514) 

 

Zahraniční oddíly také písemně na adresu: Plavecký klub  

                                                                           50m plavecký bazén 

                                                                                   Eliščino nábřeží 842 

                                                                   500 03 Hradec Králové  
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Bazén: 50 m, 8 drah širokých 2,5 m oddělených plováky, časomíra OMEGA 

 

Přihlášky: Oddíly podávají přihlášky do neděle 1. května 2016 výhradně On-line systémem ČSPS 

případně e-mailem na adresu: plavklubhk@seznam.cz ve formátu dle ČSPS *.TXT  k přímému 

vložení do programu závodu nebo na elektronickém formuláři Prihlas.xls“ (ke stažení na 

www.czechswimming.cz – kód přihlášky je 160514. Přihláška v jiném formátu nebude přijata.  

Doručení přihlášky bude oddílům e-mailem potvrzeno. Informace o přijatých bude na webových 

stránkách klubu: www.pkhk.eu a na stránkách ČSPS nejpozději v neděli 8. května 2016 a odeslána 

na e-mailovou adresu odesílatele, uvedenou v přihlášce. 

 

Hospodářské podmínky: Oddíly se účastní na vlastní náklady. Za každý přijatý start uhradí 

vedoucí při prezentaci startovné Kč 50,- a to i za starty neodhlášené do 12. května 2016 13,00 hod. 

 

Ubytování: Pořadatel předjednal dvě možnosti ubytování s možností příjezdu již v pátek večer. 

           Hotel Černigov – cena 550,- Kč za osobu a noc včetně snídaně. Objednávky pouze prostřednictvím                 

tohoto e-mailu: info@hotelcernigovhradeckralove.com nebo na telefonu + 420 495 814 111. Při 

objednání použijte heslo: plavání. Další informace na www.hotelcernigovhradeckralove.com. 

Domov mládeže Hradební (144 míst) – cena 270,- Kč za osobu a noc. Adresa ubytovny: Hradec 

Králové, Hradební 1029. Objednávky posílejte na plavklubhk@seznam.cz – Ing. Jakub Medek.  

 

Stravování: Pořadatel zajistí účastníkům sobotní oběd a večeři pouze na základě objednávky zaslané v 

termínu přihlášek. Stravování bude zajištěno v Kongresovém centru ALDIS – naproti bazénu. Cena 

oběda/večeře je 80,- Kč. Odhlášky jsou možné do 12. května 2016 13.00 hodin. Pokud nebude 

v případě odhlášky tento termín oddílem dodržen, je oddíl povinen uhradit objednaný počet s tím, že 

příslušný počet jídel obdrží. 

 

Prezentace:  V sobotu 14. května 2016 od 9,00 do 11,30
 hod. v zasedací místnosti v 1. patře plaveckého 

bazénu. Dobu prezentace je třeba vzhledem k možným úpravám losování dodržet. Pokud oddíl 

tuto dobu nemůže dodržet, je nezbytné oddíl prezentovat ve stejném časovém rozmezí na mobilní 

telefon, uvedený v závěru rozpisu. Vedoucí při prezentaci uhradí startovné, objednané (příp. i včas 

neodhlášené) ubytování a stravování. 

 

Předpis: Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. Pro všechny 

soutěže všech kategorií platí pravidlo jednoho startu (pravidlo SW 4.1 a). Startuje se „přes 

hlavu“. 
 

Systém soutěže: Závody jsou soutěžemi jednotlivců, jejichž pořadí na 1. - 10. místě je bodováno: 12, 

10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod. Ve všech závodech se plave bez finále přímo na čas. 

 

Losování: Závodníci budou do rozplaveb nasazeni podle přihlášených časů. Pořadatel si vyhrazuje právo 

do každého závodu zařadit 2 závodníky PKHK a všechny závodníky zahraničních oddílů bez ohledu 

na přihlášený čas. Po zkušenostech z minulých ročníků si pořadatel rovněž vyhrazuje právo, 

v případě naplnění kapacity ubytování a bazénu, vyřadit všechny závodníky přijaté v prvním losování 

pouze na jeden start.  

 

Kategorie a hodnocení:   
 A – dorost a dospělí narození v roce 2001 a starší ve společné kategorii     

 B – starší žactvo narození v letech 2002 a 2003 

 C – mladší žactvo narození v letech 2004 a 2005 (start mladších není povolen). 

Otevřené závody budou hodnoceny v jedné společné kategorii. 
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Pořadí disciplín: 
Sobota 14. května 2016 – zahájení v 13,00 hod., rozplavání v 12,00 ÷ 12,45 hod. 

1. 400m volný způsob ženy – otevřený závod 

2. 400m volný způsob muži – otevřený závod 

  3.     50m volný způsob žačky B, C 

  4.     50m volný způsob žáci B, C 

  Vložený závod dětí PKHK 4 rozplavby 50m prsa 

  5.     50m prsa žačky B, C 

  6.     50m prsa žáci B, C 

Vložený závod dětí PKHK 2 rozplavby 50m volný způsob 

7.    100m Volný způsob ženy A 

  8.    100m Volný způsob muži A 

  9.    100m znak žačky B 

  10.  100m znak žáci B 

11.  100m prsa ženy A 

12.  100m prsa muži A 

  13.   100m znak žačky C 

  14.   100m  znak žáci C 

  15.   200m znak ženy – otevřený závod 

  16.   200m znak muži – otevřený závod 

           17.   100m prsa žačky C 

  18.   100m prsa žáci C 

  19.   200m polohový závod ženy – otevřený závod 

           20.   200m polohový závod muži – otevřený závod 

           21.   100m motýlek žačky B 

  22.   100m motýlek žáci B 

  23    200m motýlek ženy – otevřený závod 

  24.   200m motýlek muži – otevřený závod 

  25.   50m znak – žačky B, C  

  26.   50m znak – žáci B, C  

            27.   50m motýlek – žačky B, C 

  28.   50m motýlek – žáci B, C 

 

Neděle 15. května 2016 – zahájení v 9,00 hod., rozplavání v 8,00 hod. 

  29.  200m volný způsob ženy – otevřený závod   

30.  200m volný způsob muži – otevřený závod   

31.  100m prsa žačky B  

32.  100m prsa žáci B 

  33.  100m znak ženy A  

  34.  100m znak muži A 

35.  100m volný způsob žačky C 

36.  100m volný způsob žáci C  

   37.  200m prsa ženy – otevřený závod 

38.  200m prsa muži – otevřený závod 

39. 100m volný způsob žačky B 

40. 100m volný způsob žáci B 

41. 100m motýlek ženy A 

42. 100m motýlek muži A 

43. 100m motýlek žačky C 

44. 100m motýlek žáci C 

 45. 400m polohový závod ženy – otevřený závod 

 46. 400m polohový závod muži – otevřený závod 

 



Námitky: Jury není ustavena. Námitky podávají vedoucí oddílů písemně vrchnímu rozhodčímu 

nejpozději do 30 minut po vzniku namítané události, resp. ukončení disciplíny, ve které k namítané 

události došlo. Vrchní rozhodčí rozhodne s konečnou platností. 

 

Poznámky: Při vstupu do šaten musí každý oddíl složit zálohu na klíče ve výši Kč 200,-, která mu bude 

po odevzdání klíčů vrácena. Pořadatelé žádají všechny vedoucí výprav, aby zajistili kázeň svých 

svěřenců v šatnách, ve sprchách a v ubytovnách, abychom mohli v hradeckém bazénu pořádat 

soutěže i nadále. V průběhu závodů bude otevřen bufet. 

 

Informace: 
 Technické záležitosti, ubytování a stravování: 

 Ing. Jakub Medek     

                        Mobil: + 420 606 891 238          

  e-mail: plavklubhk@seznam.cz   

 

Jana Filipová 

Mobil: +420 737 270 684 

 e-mail: jafi14@centrum.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

              

V Hradci Králové dne 29. března 2016      Ing. Stanislav Hebr 

Ředitel závodu 

   shebr@seznam.cz 

  +420 777 019 167 
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