
1.  200 m volný způsob žáci 6 r. 13.  50 m volný způsob žačky 4 r.
2.  200 m volný způsob žačky 4 r. 14.  50 m volný způsob žáci 6 r.
3.  100 m prsa žáci 6 r. 15.  200 m polohový závod žačky 4 r.
4.  100 m prsa žačky 4 r. 16.  200 m polohový závod žáci 6 r.
5.  200 m motýlek žáci 6 r. 17.  100 m znak žačky 4 r.
6.  200 m motýlek žačky 4 r. 18.  100 m znak žáci 6 r.
7.  100 m polohový závod žáci 6 r. 19.  400 m volný způsob žačky 6 r.
8.  100 m polohový závod žačky 4 r. 20.  4x50 m polohová štafeta žáci
9.  400 m volný způsob žáci 6 r. 21.  4x50 m volný způsob žačky

10.  4x50 m volný způsob žačky 22.  1500 m volný způsob žáci 4 r.
11.  4x50 m polohová štafeta žáci
12.  800 m volný způsob žačky 3 r.

Startovné:

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

neobsadí  plný  počet míst,  bude  počet  přijatých  doplněn o  závodníky zbylých

Časový pořad disciplin:
 1. půlden - sobota 28. 5. resp. 26. 11. 2022  2. půlden - sobota 28. 5. resp. 26. 11. 2022 

startovat vždy 2 žáci a 2 žačky, bez omezení pořadí.

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

Letní v pátek 20. 5. 2022

Zimní do čtvrtka 17. 11. 2022

AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl
Klub sportovního plavání Kladno

Plavecký bazén Aquaparku Kladno
Městský bazén Mladá Boleslav

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

si zajišťují zúčastněné oddíly a kluby samy na základě nabídky pořadatele. 

Zimní do čtvrtka 24. 11. 2022 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže
Letní do čtvrtka 26. 5. 2022 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže
Zimní v pátek 18. 11. 2022

Seznam přijatých závodníků:

Systém soutěže:

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

Termín odhlášek:

Hospodářské podmínky:

Ubytování a stravování:  

Informace:

Pořadatel:

Přihlášky: Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Letní přebor
Zimní přebor

Termín přihlášek: Letní do čtvrtka 19. 5. 2022

Datum a místo konání: Letní  28. - 29. 5. 2022     

oddíly  a  kluby  startují  na  vlastní  náklady.  KS  na  základě   faktury   zaslané  

faktury od  provozovatele bazénu,  odměny rozhodčím,  podložené kopií výplatní

se poplavou  3 rozplavby  tj. po 9 z obou  kategorií. V případě, že některý ročník

Slavomír Cirnfus  - tel. 737 884 985.

listiny a příspěvek  za pořádání  soutěže ve výši,  která  bude určena  na základě 

pořadatelem  soutěže na adresu  KS uhradí  nájemné za bazén,  podložené kopií

tratích 50 m, 100 m, 200 m a 400 m se poplave 6 rozplaveb žáků a 4 rozplavby 

dotace ČSPS.

pořadatel   soutěže zašle  e-mailem  na adresu  miloslav.lhotka@vscht.cz přesný 

začátek závodů 9,00 hod. začátek závodů 15,30 hod.

Rozplavání 14,30 - 15,20 hod.
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jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.

závody se  plavou v  rozplavbách  přímo na  čas. Vzhledem k rozdílnému  počtu

poplavou 4 rozplavby tj. po 8 z každé kategorie a  na 800 m volný způsob žaček  

ročníků. Pokud přijatý závodník staršího ročníku bude mít horší přihlášený čas než

kategorií u žáků a žaček mění se i počet rozplaveb v jednotlivých disciplinách. Na

žaček  tj. po 12 z každé  kategorie, v  disciplině  1500 m volný  způsob žáků  se 

Zimní  26. - 27. 11. 2022   

odhlášek.  Startovné ve výši  80,- Kč  za každý  přihlášený  a  včas neodhlášený 
start  uhradí  zúčastněné oddíly  a kluby na  základě faktury zaslané e-mailem na 

nepřijatý závodník  mladšího  ročníku, bude  tímto nahrazen. Štafety se plavou v 
jedné  kategorii  společné pro  všechny ročníky. Ve  smíšených  štafetách  musí 

počet  přihlášených  startů   jednotlivých  oddílů  a  klubů,  uzavřený  k  termínu   

4 r.

DZC0NOZ
Přeškrtnutí

DZC0NOZ
Zvýraznění



23.  4x50 m polohová štafeta smíšená
24.  200 m znak žačky 4 r.
25.  200 m znak žáci 6 r.
26.  100 m motýlek žačky 4 r.
27.  100 m motýlek žáci 6 r.
28.  200 m prsa žačky 4 r.
29.  200 m prsa žáci 6 r.
30.  100 m volný způsob žačky 4 r.
31.  100 m volný způsob žáci 6 r.
32.  400 m polohový závod žačky 4 r.
33.  400 m polohový závod žáci 6 r.
34.  4x50 m volný způsob smíšená
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Kategorie:

 začátek závodů 9,00 hod.
3. půlden - neděle 29. 5. resp. 27. 11. 2022

cirnfusss@seznam.cz

poloautomatické časoměrné zařízení.

25 m krytý bazén, 6 drah.

žáci a žačky ročník narození 2009

Potvrzení účasti: pro sestavení startovní listiny  doplněné o náhradníky  jsou oddíly a kluby povinny

Závodiště:

Měření časů:

do 19,00 hod.  na  telefonním čísle  737 884 985,  případně e-mailem na adrese

přebor v  pátek  27. 5. 2022, do 19,00 hod. na  tel. čísle  606 261 140, případně
e-mailem  na adrese denny.cz@seznam.cz, na Zimní přebor v pátek 25.11.2022 

potvrdit  svou  účast a  jednotlivé  starty  svých závodníků  nejpozději, na  Letní 

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

medaili a diplom.

žáci a žačky ročník narození 2010

Ceny:

závodníci  a závodnice mohou na  Přeboru Středočeského kraje  žactva startovat
v každém soutěžním půldnu maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetách.
v disciplinách  jednotlivců se  hodnotí  jednotlivé  ročníky  samostatně, štafety se
hodnotí tak, jak se plavou, tzn. společně bez rozdílu věku. 
závodníci, kteří se v disciplinách  jednotlivců i štafet umístí na 1. - 3. místě, obdrží     

Hodnocení:

Omezení startů:
do termínu přihlášek.

žáci ročník narození 2008 

Způsob kvalifikace:
na oficiálních závodech evidovaných IS ČSPS v  kvalifikačním období, které je pro 
k přihlášce na Přebor Středočeského kraje žactva je možno použít čas dosažený

Letní přebor od 1. 1. 2022 do termínu přihlášek a pro Zimní přebor od 1. 6. 2022


