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POHÁR ČR DESETILETÉHO ŽACTVA 2021

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Letní Čechy Motorlet Praha

Letní Morava TJ Prostějov
Zimní Čechy Motorlet Praha
Zimní Morava Plavecký klub Vsetín

Datum a místo konání: Letní Čechy 5.–6. 6. 2021
Letní Morava 5.–6. 6. 2021
Zimní Čechy 4.–5. 12. 2021
Zimní Morava 4.–5. 12. 2021

Termín přihlášek: Letní středa 26. 5. 2021
Zimní středa 24. 11. 2021

Přihlášky na adresu: Letní IS systém ČSPS
Letní IS systém ČSPS
Zimní IS systém ČSPS
Zimní IS systém ČSPS

Seznam přijatých: Letní pátek 28. 5. 2021
Zimní pátek 26. 11. 2021

Startovné: 40 Kč za start v disciplíně jednotlivců, za štafety se startovné neplatí.
Upozornění: Časový pořad disciplín (tj. 1 nebo 2 dny, rozplavání a začátek závodů) na Po-

hárech ČR žactva je v kompetenci pořadatele soutěže. Pořádající plavecké od-
díly / kluby vydají samostatné organizační pokyny k jednotlivým soutěžím, které 
musí minimálně obsahovat:

 * časový pořad soutěže (1 nebo 2 dny, rozplavání, začátek závodů)
* nabídku na zajištění ubytování, příp. stravování a způsob objednávání,
* adresu a popis závodiště (bazénu),
* termín a způsob potvrzení účasti,
* hodinu a místo prezence,
* ceny za umístění na 1.–3. místě,
* možnost získání dalších informací.

 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas.
Startují: Žáci a žačky ročník narození 2011.
Omezení startů: Závodníci a závodnice smí na Poháru ČR žactva startovat pouze v šesti disci-

plínách jednotlivců a ve štafetách, maximálně však ve 3 disciplínách jednotlivců 
a štafetě v jednom půldnu. V disciplínách na 50 a 100 m bude zařazeno maxi-
málně 36 závodníků, tzn. 6 rozplaveb pro 6dráhový bazén nebo  40 závodníků, 
tzn. 5 rozplaveb pro 8dráhový bazén. V disciplínách na 200 a 400 m bude za-
řazeno maximálně 18 závodníků, tzn. 3 rozplavby pro 6dráhový bazén nebo 24 
závodníků, tzn. 3 rozplavby pro 8dráhový bazén. V případě, že se do závodu 
kvalifikuje na základě shodného času na posledním kvalifikačním, tj. 36./40. 
resp.18./24. místě více závodníků, bude do losování příslušné disciplíny přidá-
na jedna rozplavba tak, aby 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, 
příp. dráhy, zůstanou volné.
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Časový pořad disciplín:

1. půlden - sobota 4.12.2021 2. půlden - sobota 4.12.2021
Rozplavání 8:00 - začátek závodů 9:00 Rozplavání 14:00 - začátek závodů 15:00

Rozplavání určí pořadatel Rozplavání určí pořadatel
1. 100m znak žačky 6 r. 14. 100m volný způsob žáci 6 r.
2. 100m znak žáci 6 r. 15. 100m volný způsob žačky 6 r.
3. 50m prsa žačky 6 r. 16. 100m prsa žáci 6 r.
4. 50m prsa žáci 6 r. 17. 100m prsa žačky 6 r.
5. 50m volný způsob žačky 6 r. 18. 50m znak žáci 6 r.
6. 50m volný způsob žáci 6 r. 19. 50m znak žačky 6 r.
7. 100m motýlek žačky 6 r. 20. 50m motýlek žáci 6 r.
8. 100m motýlek žáci 6 r. 21. 50m motýlek žačky 6 r.
9. 100m polohový závod žačky 6 r. 22. 200m polohový závod žáci 3 r.

10. 100m polohový závod žáci 6 r. 23. 200m polohový závod žačky 3 r.
11. 200m volný způsob žačky 3 r. 24. 200m volný způsob žáci 3 r.
12. 400m volný způsob žáci 3 r. 25. 400m volný způsob žačky 3 r.
13. 4x50m pol. štafeta MIX 26. 4x50m volný způsob MIX

Způsob kvalifikace: Kvalifikací pro zimní / letní pohár ČR desetiletého žactva jsou pouze zimní / let-
ní krajské přebory žactva, které splňují podmínky pro konání Krajských přebo-
rů. Závodníci/ce se mohou na Pohár ČR žactva přihlašovat pouze disciplíny, v 
nichž startovali na kvalifikaci. V přihlášce však mohou být použity časy zaplava-
né v období od 1. 1. 2021 (LPČR) / 1. 5. 2021 (ZPČR) do termínu přihlášek, ze 
závodů uvedených v termínové listině ČSPS, termínových listinách Krajských 
svazů ČSPS na rok 2021, závodů doplněných do termínové listiny ČSPS 2021 
na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz Soutěžní 
řád plavání čl. 3, odst. 3.7), příp. dosaženými v zahraničí, při dodržení článku 
A.2 Společných ustanovení těchto STD. Výkony musí být zaznamenány v cent-
rální evidenci výkonů ČSPS. Není povoleno přihlašovat závodníky/ce z prvních
úseků štafet a mezičasem dosaženým v jiné disciplíně. V případě, že se závod-
ník/ce kvalifikačního závodů nezúčastnil/a z důvodu nemoci, musí do termínu
odhlášek doložit lékařské potvrzení.

Podmínky ČSPS pro konání krajských pohárů žactva:
Krajské přebory (poháry) žactva musí být odplavány do termínu přihlášek s pro-
gramem shodným s pořadem disciplín Poháru ČR desetiletého žactva mimo vy-
trvalostních disciplín. Kvalifikací do vytrvalostních disciplín je účast na Krajském 
přeboru žactva v dlouhých tratích.

Potvrzení účasti: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou od-
díly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději v pátek 
4. 6. 2021 resp. 3. 12. 2021 do 20.00 hod. při prezenci nebo na email:
pcr10.cechy@czechswimming.cz
pcr10.morava@czechswimming.cz

Start ve štafetách: V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá 
při prezenci společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou star-
tovat pouze ve štafetách. Podmínkou startu v každé štafetě je start minimálně 
dvou plavců kvalifikovaných na PČR.


