
 

ZIMNÍ POHÁR ČR JEDENÁCTILETÉHO ŽACTVA 2021  
 

  
A)  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
 

Pořadatel:                        Klub sportovního plavání Kladno  
Datum a místo konání:  4. – 5. 12. 2021  
Termín přihlášek:   pátek 26. 11. 2021  
Přihlášky na adresu: IS systém ČSPS  
Termín odhlášek:   čtvrtek 2. 12. 2021 
Seznam přijatých:  pátek 26. 11. 2021                                                      
Startovné:  40 Kč za start v disciplíně jednotlivců, za štafety se 

startovné neplatí 
Hospodářské podmínky:   Oddíly a kluby startují na vlastní náklady 
Upozornění:  Časový pořad disciplín (tj. 1 nebo 2 dny, rozplavání a začátek 

závodů) na Pohárech ČR žactva je v kompetenci pořadatele 
soutěže.  

 

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
 

Systém soutěže:  Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v 
rozplavbách přímo na čas. Do disciplin 50 m, 100 m a 200 m 
bude přijato 5 rozplaveb tj. 30 závodníků, na 400 m budou 
přijaty 4 rozplavby tj. 24 závodníků a na 800 m budou přijaty 3 
rozplavby tj. 18 závodníků. 

Startují:    Žáci a žačky ročník narození 2010.  
Omezení startů:  Závodníci a závodnice na Poháru ČR žactva smí být přihlášeni a 

startovat maximálně v šesti disciplínách jednotlivců a ve 
štafetách, maximálně však ve 3 disciplínách jednotlivců a 
štafetě v jednom půldnu. V disciplínách na 50 a 100 m bude 
zařazeno maximálně 30 závodníků, tzn. 5 rozplaveb. V dis-
ciplínách na 200 m bude zařazeno maximálně 24 závodníků, 
tzn. 4 rozplavby. V disciplínách na 400 a 800 m bude zařazeno 
maximálně 18 závodníků, tzn. 3 rozplavby. V případě, že se do 
závodu kvalifikuje na základě shodného času na posledním 
kvalifikačním, tj. 30. resp. 24. a 18. místě více závodníků, bude 
do losování příslušné disciplíny přidána jedna rozplavba tak, aby 
v závodě dostali možnost startovat všichni závodníci, kteří se po 
uzavření prezence a odhlášek do disciplíny kvalifikovali. Na 
neobsazené dráhy v první rozplavbě budou nasazeni další 
náhradníci v příslušné disciplíně. Pokud by po doplnění 
náhradníků na volné dráhy došlo k opakované shodě časů na 
posledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a 
dráha, a příp. dráhy, zůstanou volné.  

 



 

ČASOVÝ POŘAD DISCIPLIN 

Sobota 4. 12. 2021     Neděle 5. 12. 2021 

Rozplavání          13,00 hod.    Rozplavání         8,00 hod.            
Začátek závodů   14,00 hod.    Začátek závodů  9,00 hod. 

1.  100 m znak  žačky     15.  100 m volný způsob      žáci         . 

2.  100 m znak   žáci       16.  100 m volný způsob žačky   

3.  200 m prsa   žačky   17.  100 m prsa  žáci      

4.  200 m prsa  žáci   18.  100 m prsa   žačky     

5.  50 m volný způsob žačky   19.  200 m znak  žáci    

6.  50 m volný způsob  žáci   20.  200 m znak   žačky    

7.  100 m motýlek  žačky   21.  50 m motýlek  žáci    

8.  100 m motýlek   žáci   22.  50 m motýlek  žačky    

9.  100 m polohový závod žačky   23.  200 m polohový závod  žáci   

10.  100 m polohový závod  žáci   24.  200 m polohový závod žačky 

11.  200 m volný způsob žačky   25.  200 m volný způsob  žáci 

12.  400 m volný způsob  žáci   26.  400 m volný způsob  žačky 

13.  4x50 m polohová štafeta mix   27.  4x50 m volný způsob mix 

14.  800 m volný způsob  žačky   28.  800 m volný způsob žáci 
     ..........                                                  

 

 


