
ZIMNÍ POHÁR ČR DESETILETÉHO A JEDENÁCTILETÉHO ŽACTVA 2016  
(UPRAVENÝ ROZPIS PRO ČECHY) 

 

 

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

 

 

Pořadatel:   PK Slávia VŠ Plze ň z.s., bazén 25 m, 10 drah 
 

Datum a místo konání:  10. – 11. 12. 2016, Plavecký areál m ěsta Plzn ě – bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42, 326 00 Plze ň 
 

Přihlášky:   On-line systém na www ČSPS, termín p řihlášek do st ředy 30. 11. 2016   

Startovné:   40 Kč za start v disciplin ě jednotlivc ů, za štafety se startovné neplatí. 

Prezentace:  sobota 10. 12. 2016 od 9:30 do 11:30 h odin v kancelá ři PK 

Potvrzení ú časti a odhlášky: pouze na email: pcr.cechy@seznam.c z 

Časový po řad disciplin: 

1. půlden, sobota 10. 12. 2016 

začátek závodů v 13:00 hodin 

rozplavání od 12:00 do 12:50 hodin 

 

1. 100 m  znak žačky 2005 3 rozpl. 

2. 100 m  znak žačky 2006 4 rozpl. 

3. 100 m  znak žáci 2005 3 rozpl. 

4. 100 m  znak žáci 2006 4 rozpl. 

5. 200 m prsa žačky 2005 3 rozpl. 

6. 50 m prsa žačky 2006 4 rozpl. 

7. 200 m prsa žáci 2005 3 rozpl. 

8. 50 m prsa žáci 2006 4 rozpl. 

9. 50 m volný způsob žačky 2005 3 rozpl. 

10. 50 m volný způsob žačky 2006 4 rozpl. 

11. 50 m volný způsob žáci 2005 3 rozpl. 

12. 50 m volný způsob žáci 2006 4 rozpl. 

13. 100 m  motýlek žačky 2005 3 rozpl. 

14. 100 m  motýlek žačky 2006 4 rozpl. 

15. 100 m  motýlek žáci 2005 3 rozpl. 

16. 100 m  motýlek žáci 2006 4 rozpl. 

17. 100 m  polohový závod žačky 2005 3 rozpl. 

18. 100 m  polohový závod žačky 2006 4 rozpl. 

19. 100 m  polohový závod žáci 2005 3 rozpl. 

20. 100 m  polohový závod žáci 2006 4 rozpl. 

21. 200 m volný způsob žačky 2005 3 rozpl. 

22. 200 m volný způsob žačky 2006 3 rozpl. 

23. 400 m volný způsob žáci 2005 2 rozpl. 

24. 400 m volný způsob žáci 2006 3 rozpl. 

25. 4 x 50 m polohová štafeta žačky 2005   

26. 4 x 50 m polohová štafeta žačky 2006   

27. 4 x 50 m polohová štafeta žáci 2005   

28. 4 x 50 m polohová štafeta žáci 2006   

29. 800 m volný způsob žačky 2005 2 rozpl. 

 

 

2. půlden, neděle 11. 12. 2016 

začátek závodů v 9:00 hodin 

rozplavání od 8:00 do 8:50 hodin 

 

 

30. 100 m  volný způsob žáci 2005 3 rozpl. 

31. 100 m  volný způsob žáci 2006 4 rozpl. 

32. 100 m  volný způsob žačky 2005 3 rozpl. 

33. 100 m  volný způsob žačky 2006 4 rozpl. 

34. 100 m  prsa žáci 2005 3 rozpl. 

35. 100 m  prsa žáci 2006 4 rozpl. 

36. 100 m  prsa žačky 2005 3 rozpl. 

37. 100 m  prsa žačky 2006 4 rozpl. 

38. 200 m znak žáci 2005 3 rozpl. 

39. 50 m znak žáci 2006 4 rozpl. 

40. 200 m znak žačky 2005 3 rozpl. 

41. 50 m znak žačky 2006 4 rozpl. 

42. 50 m motýlek žáci 2005 3 rozpl. 

43. 50 m motýlek žáci 2006 4 rozpl. 

44. 50 m motýlek žačky 2005 3 rozpl. 

45. 50 m motýlek žačky 2006 4 rozpl. 

46. 200 m polohový závod žáci 2005 3 rozpl. 

47. 200 m polohový závod žáci 2006 3 rozpl. 

48. 200 m polohový závod žačky 2005 3 rozpl. 

49. 200 m polohový závod žačky 2006 3 rozpl. 

50. 200 m volný způsob žáci 2005 3 rozpl. 

51. 200 m volný způsob žáci 2006 3 rozpl. 

52. 400 m volný způsob žačky 2005 2 rozpl. 

53. 400 m volný způsob žačky 2006 3 rozpl. 

54. 4 x 50 m volný způsob žáci 2005   

55. 4 x 50 m volný způsob žáci 2006   

56. 4 x 50 m volný způsob žačky 2005   

57. 4 x 50 m volný způsob žačky 2006   

58. 800 m volný způsob žáci 2005 2 rozpl. 

 

 

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ  



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

Startují:  Žáci a žačky ročník narození 2005 a 2006. 

Omezení start ů: Závodníci a závodnice na Poháru ČR žactva smí být přihlášeni a startovat maximálně v šesti disciplinách jednotlivců a ve 
štafetách, maximálně však ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě v jednom půldnu. V disciplinách na 50 m a 100 m bude 
zařazeno maximálně 30 závodníků jedenáctiletého žactva a 40 závodníků desetiletém žactva. V disciplinách na 200 m bude 
zařazeno maximálně 30 závodníků jedenáctiletého a 30 závodníků desetiletého žactva. V disciplínách na 400 m VZ bude 
zařazeno maximálně 20 závodníků jedenáctiletého a 30 závodníků desetiletého žactva. V disciplínách na 800 m VZ bude 
zařazeno maximálně 20 závodníků. V případě, že se do závodu kvalifikuje, na základě shodného času na posledním 
kvalifikačním tj. 40. (30.), (20.) místě více závodníků, bude do losování příslušné discipliny přidána jedna rozplavba tak, aby v 
závodě dostali možnost startovat všichni závodníci, kteří se po uzavření presentace a odhlášek, do discipliny kvalifikovali. Na 
neobsazené dráhy v první rozplavbě budou nasazeni další náhradníci v příslušné disciplině. Pokud by po doplnění náhradníků 
na volné dráhy došlo k opakované shodě časů na posledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a dráha příp. 
dráhy zůstanou volné. 

 

Způsob kvalifikace:  Kvalifikací pro Zimní pohár ČR desetiletého a jedenáctiletého žactva jsou pouze Zimní krajské (oblastní) poháry (přebory) 
žactva. Závodníci se mohou na Pohár ČR 10ti a 11tiletého žactva přihlašovat pouze na discipliny, v nichž startovali na 
kvalifikaci a pouze s časy dosaženými  v této kvalifikační soutěži. Není povoleno přihlašovat se mezičasem dosaženým v jiné 
disciplině. Pokud se závodník kvalifikačního závodu nezúčastnil, je možno uvést na přihlášku čas evidovaný v centrální 
evidenci výkon ů ČSPS od 1. 1. 2016 do termínu přihlášek. Důvodem kdy lze v přihlášce použít časy z jiných závodů než 
kvalifikačních, je nemoc doložená lékařským potvrzením. 

Potvrzení ú časti:  Každý oddíl je povinen potvrdit svoji ú čast nejpozd ěji do pátku 9. 12. 2016 20:00 hodin  na email: pcr.cechy@seznam.cz. 

Odhlášky:  Nejpozd ěji do čtvrtka 8. 12. 2016  13:00 hodin na email: pcr.cechy@seznam.cz. 

 

Podmínky ČSPS pro konání krajských pohár ů žactva:  

 Krajské (oblastní) přebory (poháry) žactva musí být odplavány do termínu přihlášek, a to s programem shodným s pořadem 
disciplin Poháru ČR desetiletého a jedenáctiletého žactva, včetně vytrvalostních disciplin. 

Start ve štafetách: V závodech je povolen start pou ze ve štafet ě s podmínkou, že vedoucí odevzdá p ři prezentaci, spole čně s přihláškou 
štafet i seznam závodník ů, kteří budou startovat pouze ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kontrole. 

 

Informace: Jan Bažil – 737 751 551 


