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ÚVOD
Vážení příznivci plavání,

dostávají se Vám do rukou sportovně-technické dokumenty pro rok 2017.

Důležitá upozornění:
1. Všechny přihlášky na mistrovské soutěže jednotlivců se podávají pouze systémem On-line.
2. Letní mistrovství ČR se uskuteční na 50 m bazéně společně pro dorost a dospělé.
3. Zimní mistrovství ČR se uskuteční na 25 m bazéně společně pro dorost a dospělé.
4. Na M-ČR, M-ČR dorostu, M-ČR žactva a Pohárech ČR žactva je povolen start jen ve štafetách.
5. Na M-ČR, M-ČR dorostu, M-ČR žactva a Pohárech ČR žactva platí pravidlo jednoho startu.
6. Letní a Zimní pohár ČR desetiletých a jedenáctiletých se může uskutečnit v jednom nebo ve dvou dnech, 

podle rozhodnutí pořadatele.
7.  Časový pořad disciplín (tj. rozplavání a začátek závodů) na Pohárech ČR žactva je v kompetenci pořada-

tele soutěže.
8.  Termín konání Krajských (Oblastních) přeborů a pohárů žactva musí být do termínu přihlášek na MČR a 

PČR žactva.
9.  Na M-ČR, M-ČR dorostu, M-ČR žactva a při Pohárech ČR žactva musí vedoucí družstva předložit ke 

kontrole registrační průkaz jen u závodníků startujících pouze ve štafetách.
10. Technické uspořádání mistrovských soutěží zabezpečuje ČSPS ve spolupráci s pořádajícím klubem.
 O výši a způsobu příspěvku na ubytování pro oddíly při mistrovských soutěžích rozhodne ČSPS a bude 

zveřejněn 30 dní před zahájením soutěže.
11. Na Pohárech ČR 10ti a 11ti letého žactva startují české oddíly v České části a moravské oddíly v Moravské 

části pohárové soutěže. Výjimku mají pouze oddíly kraje Pardubického a Královohradeckého, které do 
31.1.2017 nahlásí, ve které pohárové části budou startovat a v ní zůstanou celý rok 2017.

12. Na MČR žactva přidány štafety MIX. Na Pohárech ČR žactva změněny štafety na MIX.
13. Povinné potvrzení účasti na mistrovské soutěže a poháry ČR 10-ti a 11-ti letých se provádí výhradně for-

mou e-mailů, uvedených v rozpisu soutěže. Jiná forma potvrzení účasti nebude akceptovaná.
14. Podmínkou účasti na mistrovských a pohárových soutěžích je platná zdravotní prohlídka závodníka, za-

daná v registraci ČSPS.
15. Na webových stránkách ČSPS jsou ke stažení formuláře (přihláška štafety, odhláška štafety, odhláška ze 

startu jednotlivců, protest, přihláška družstva).
16. Webové stránky ČSPS na adrese www.czechswimming.cz.
17. Statistika ČSPS na adrese www.statistikaplavani.cz
18. Byly vytvořeny webové stránky na vrcholné soutěže, letní a zimní MČR dorostu a dospělých 2017.
 (lmcr2017.czechswimming.cz  /  zmcr2017.czechswimming.cz)
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové, přejeme vám v roce 2017 hodně zdraví a mnoho sportovních úspěchů.

        Výbor sekce plavání ČSPS
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TERMÍNOVÁ LISTINA 2017
Datum Místo konání Kategorie přihlášky Bazén
ÚNOR 2017
do 19.2. Mistrovství ČR družstev – 1.kolo oblasti 25
BŘEZEN 2017
11.-12.3. Mistrovství ČR družstev - semifinále - Morava Pardubice do 1.3. 50
11.-12.3. Mistrovství ČR družstev - semifinále - Čechy Praha - Podolí do 1.3. 50
18.-19.3. VC Hradce Králové - 1.kolo ČP Hradec Králové 50
DUBEN 2017
8.-9.4 Multiutkání mladších juniorů Řecko 50
8.-9.4. Multiutkání starších juniorů Praha 50
14.-15.4. Mistrovství ČR družstev - finále Plzeň - Slovany 50
29.-30.4. VC Ostravy - 2.kolo ČP Ostrava 50
KVĚTEN 2017
13.-14.5. M4U juniorů Bratislava (SVK) 50
19.-21.5. VC Pardubic - 3.kolo ČP Pardubice 50
ČERVEN 2017
2.-4.6. Praha 2017 - 4.kolo ČP Praha - Podolí 50
10.-11.6 Letní mistrovství ČR st. žactva Pardubice roč. 03 do 31.5 50
10.-11.6 Letní mistrovství ČR st. žactva Ostrava roč. 04 do 31.5 50
10.-11.6 Letní mistrovství ČR ml. žactva Zlín roč. 05 do 31.5 25
17.-18.6. Letní pohár ČR desetiletých - Čechy Mladá Boleslav roč. 07 do 7.6. 25
17.6. Letní pohár ČR desetiletých - Morava Havířov roč. 07 do 7.6. 25
17.6. Letní pohár ČR jedenáctiletých -Čechy Plzeň - Slovany roč. 06 do 7.6. 25
17.6. Letní pohár ČR jedenáctiletých - Morava Prostějov roč. 06 do 7.6. 25
24.-29.6. Olympiáda dětí a mládeže 2017 Brno 50
28.6.-2.7. Mistrovství Evropy juniorů Netanya (ISR) 50
ČERVENEC 2017
6.-9.7. Letní mistrovství ČR 50m bazén - 5.kolo ČP Praha - Podolí dor. + dosp. do 27.6. 50
23.-30.7. Mistrovství světa 2017 - 50 Budapešť (HUN) 50
SRPEN 2017
23.-28.8. Mistrovství světa juniorů Indianopolis (USA) 50
ŘÍJEN 2017
20.-22.10. Plzeňské sprinty - 6.kolo ČP Plzeň - Slovany 25
LISTOPAD 2017
4.-5.11. AXIS Cup - 7.kolo ČP Jihlava 25
11.-12.11. VC Brna - 8.kolo ČP Brno - Lesná 25
23.-26.11. Zimní mistrovství ČR 25m bazén - 9.kolo ČP Plzeň - Slovany dor. + dosp. do 14.11. 25
PROSINEC 2017
2.12. Zimní pohár ČR desetiletých - Čechy Chomutov roč. 07 do 22.11. 25
2.12. Zimní pohár ČR desetiletých - Morava Karviná roč. 07 do 22.11. 25
2.-3.12. Zimní pohár ČR jedenáctiletých - Čechy Mladá Boleslav roč. 06 do 22.11. 25
2.12. Zimní pohár ČR jedenáctiletých - Morava Havířov roč. 06 do 22.11. 25
9.-10.12. Zimní mistrovství ČR st. žactva Prostějov roč. 03 do 29.11. 25
9.-10.12. Zimní mistrovství ČR st. žactva Trutnov roč. 04 do 29.11. 25
9.-10.12. Zimní mistrovství ČR ml. žactva Kopřivnice roč. 05 do 29.11. 25
13.-17.12. Mistrovství Evropy - 25 Kodaň (DEN) 25
16.-17.12. Vánoční cena Zlína - 10.kolo ČP Zlín 25
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ROZPISŮ
MISTROVSKÝCH A POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPS

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
A 1. Přihláška
A 1.1 K účasti na mistrovských a pohárových soutěžích jednotlivců přihlašují plavecké oddíly/kluby (dále jen 

oddíly) pouze své závodníky, tzn. závodníky registrované ČSPS v oddíle, který přihlášku zasílá.
A 1.2 Přihlášky na mistrovské a pohárové soutěže ČR, s výjimkou Mistrovství ČR družstev, lze zasílat pouze 

On-line systémem. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebo jiným způsobem, např. poštou v písemné 
podobě, nebudou přijaty.

A 1.3 Způsob zasílání přihlášek pro Mistrovství ČR družstev je uveden v rozpise této soutěže
A 1.4 Přihlášky štafet podávají vedoucí oddílů na tiskopise “PŘIHLÁŠKA ŠTAFETY” při prezentaci s tím, že 

musí být vyplněny všechny údaje (číslo disciplíny, název štafety, zkratka oddílu, odlišení štafet v případě 
přihlášky více přihlašovaných štafet do jedné disciplíny, např. A, B, C apod., přihlašovaný čas) s výjim-
kou sestavy. Sestavu mohou vedoucí oddílů doplnit příp. pozměnit nejpozději 60 minut před zahájením 
půldne, ve kterém je štafeta na programu.

A 1.5 Štafety na mistrovské soutěži musí být sestaveny pouze z členů registrovaných v jednom oddíle. 
Společné štafety oddílů nebo doplňování štafet závodníky registrovanými v jiném oddíle je nepřípustné 
a taková štafeta nebude do soutěže přijata, příp. z ní bude následně vyloučena.

A 1.6 Na poháry a MČR žactva je povolen dle rozpisu soutěže omezený počet přihlášek do disciplín. V přípa-
dě většího počtu přihlášených disciplín než je povoleno, budou poslední nadbytečné disciplíny před lo-
sováním danému závodníkovi odebrány.

A 2. Kvalifikační časy
 K přihlášce na Mistrovství ČR a Mistrovství ČR dorostu lze použít i časy dosažené na oficiálních závo-

dech mimo ČR za předpokladu, že účastník soutěže zajistí, že přihlašované časy budou v souladu se 
Soutěžním řádem evidovány v celostátní evidenci ČSPS. V případě nedodržení těchto podmínek nebu-
dou časy dosažené na těchto závodech uznány jako kvalifikační.

A 3. Odhláška
A 3.1 Oddíl může v souladu se Soutěžním řádem odhlásit závodníky z jednoho či více startů bez udání důvo-

du. Tato odhláška musí být odeslána e-mailem, příp. písemně poštou tak, aby byla zpracovateli přihlá-
šek doručena nejpozději 48 hodin před začátkem 1. půldne příslušné soutěže.

A 3.2 Pokud není přihláška právoplatně odvolána podle odst. A 3.1 musí závodník startovat ve všech disciplí-
nách do nichž byl přijat.

A 3.3 Při nesplnění ustanovení v odst. A 3.1 a A 3.2 uhradí oddíl pořadateli soutěže za závodníky, kteří  
k soutěži nenastoupili, přestože byli přijati, náklady spojené s jejich účastí a v případě, že se soutěže 
nezúčastnil žádný další závodník tohoto oddílu i náklady spojené s účastí vedoucího.

A 3.4 Odhlásit závazně objednaná ubytování a stravování musí oddíl nejpozději 48 hod. před začátkem 1 
půldne soutěže (platí hodina začátku závodů nikoliv rozplavání). Pokud tak neučiní, musí uhradit celou 
objednávku nejpozději při prezentaci.

A 4. Omluva
 Při prezentaci, pokud není v rozpise soutěže uvedeno jinak, nejpozději však do 20.00 hod. dne před-

cházejícího prvnímu dni soutěže, musí oddíl zajistit omluvení všech závodníků, jejichž přihláška 
byla do soutěže přijata a oni se soutěže určitě nezúčastní, s výjimkou těch, kteří byli právoplatně odhlá-
šeni dle odst. A 3.1 a to osobně nebo telefonicky zástupci organizátora příp. pořadatele soutěže.

A 5. Pokuta za nenastoupení k závodu
 V souladu s ustanovením Soutěžního řádu plavání, článek 11. odst. 11.7 a Sazebníku pokut je stanove-

na pokuta za nenastoupení ke startu ve výši 200 Kč za jeden start.

A 6. Hospodářské podmínky
 U všech mistrovských soutěží ČR hradí ČSPS náklady na technické uspořádání soutěže, tzn. nájemné 

bazénu a výlohy na rozhodčí a časoměrné zařízení. Ostatní finanční podmínky pro jednotlivé soutěže 
jsou upřesněny v rozpise soutěže.



6

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
B 1. Předpis
 Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení rozpisu příslušné sou-

těže.

B 2. Systém soutěží
B 2.1 Všechny mistrovské soutěže ČR jsou soutěží jednotlivců a štafet, s výjimkou Mistrovství ČR družstev.
B 2.2 Na místa omluvených a odhlášených závodníků a závodnic v jednotlivých disciplínách budou po pre-

zentaci doplněni náhradníci a náhradnice uvedení ve Startovní listině resp. v Seznamu přijatých závod-
níků příslušné disciplíny, a to v pořadí podle přihlášených časů. Tento start je pro náhradníka povinný.

B 2.3 Do semifinále nebo finále budou v případě odhlášek zařazeni pouze stanovení náhradníci.
B 2.4 Stanovené počty rozplaveb jsou uvedeny v rozpise jednotlivých soutěží.
B 2.5 Sekce plavání ČSPS si vyhrazuje právo provést změny v rozpisu soutěže, pokud si to vyžádá mimořád-

ná situace.

B 3. Podmínky účasti
 Mistrovských soutěží ČR se mohou zúčastnit všichni závodníci a závodnice registrovaní v ČSPS, pokud 

splňují ustanovení Soutěžního řádu plavání.
 Podmínkou účasti na mistrovských a pohárových soutěžích je platná zdravotní prohlídka závodníka, 

zadaná v registraci ČSPS.

C) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
C 1.1 Všechny plavecké soutěže se konají v závodních půldnech. V jednom kalendářním dnu se mohou usku-

tečnit maximálně dva půldny, s podmínkou že mezi jednotlivými půldny, tzn. mezi startem poslední dis-
ciplíny 1. půldnu a startem první disciplíny 2. půldnu, bude minimální přestávka 90 minut. Jeden půlden 
pro účely výplaty ošatného rozhodčím se rozumí maximálně 270 minut ( 4 ½ hodiny). Pokud je tato 
délka překročena náleží rozhodčím zvýšení ošatného v souladu s článkem 2.3 SŘ.

C 1.2 Ukončení rozplavání je na všech mistrovských soutěžích ČSPS vždy 10 min. před stanoveným začát-
kem příslušného závodního půldne.

C 1.3 Start mimo soutěž na mistrovských soutěžích ČR jednotlivců ve všech věkových kategoriích není povo-
len.

C 1.4 V 1. kole mistrovství ČR družstev je povolen start mimo soutěž, pouze však na volných drahách soutěž-
ních rozplaveb a pouze z řad závodníků uvedených na soupiskách jednotlivých startujících družstev. 
Není povoleno přidávání rozplaveb, a pokud je počet zájemců o start mimo soutěž větší než počet vol-
ných drah v soutěžních rozplavbách, rozhodne o doplnění v souladu s výše uvedeným omezením vrch-
ní rozhodčí.

C 1.5 Omezení počtu startů, pokud v rozpise soutěže není stanoveno jinak, se řídí ustanoveními Soutěžního 
řádu.

D) ODMĚNY ROZHODČÍM
Na mistrovských soutěžích ČSPS přísluší rozhodčím následující odměny za výkon funkce:
 * Vrchní rozhodčí, vrchní časoměřič, startér a hlasatel  250 Kč / půlden
 * Ostatní rozhodčí     200 Kč / půlden 
 * Zpracování přihlášek     1000 Kč / soutěž
Výše odměny rozhodčím při pořádání krajských, oblastních a nižších typů soutěží je v kompetenci pořadatele 
dané soutěže.
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ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2017 DOROSTU A DOSPĚLÝCH
25M BAZÉN 

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: PK Slávia VŠ Plzeň
Datum a místo konání: 23.-26.11. 2017
Termín přihlášek: úterý 14.11.2017
Přihlášky: On-line systém na www ČSPS
Seznam přijatých: pátek 17.11. 2017
Informace: tel.: 220 512 639

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže: Disciplíny 50 m, 100m a 200m se plavou na rozplavby, 3 semifinále (ml. dorost, 

st. dorost, open) a finále. V semifinále plavou dorostenci o medailová umístění v 
kategorii dorostu. Disciplíny 400 m se plavou na rozplavby a finále OPEN. Disci-
plíny 800 m a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na 
čas. Pořadí v kategorii dorostu bude v disciplínách 400, 800 a 1500m sestaveno 
z rozplaveb.

Omezení: Do každé disciplíny na 50 a 100, bude přijato 60 závodníků,  tj. 6 rozplaveb na 
10-ti dráhovém bazénu v základním složení 18 závodníků kategorii mladšího 
dorostu, 18 závodníků v kategorii staršího dorostu a 24 dalších závodníků podle 
přihlášených časů bez rozdílu věku (včetně žáků). Do každé disciplíny na 200 
a 400 m bude přijato 50 závodníků, tj. 5 rozplaveb na 10-ti dráhovém bazénu 
v základním složení 16 závodníků kategorii mladšího dorostu, 16 závodníků v 
kategorii staršího dorostu a 18 dalších závodníků podle přihlášených časů bez 
roz-dílu věku (včetně žáků). Pokud nebudou obsazena místa v kategoriích do-
rostu, budou volná místa obsazena dalšími závodníky podle přihlášených časů 
bez rozdílu věku. V disciplínách na 800 a 1500 m bude přijato 30 závodníků 
v základním složení 10 závodníků v kategorii mladšího dorostu, 10 závodníků 
v kategorii staršího dorostu a 10 dalších závodníků bez rozdílu věku. V 
případě, že se do závodu kvalifikuje na základě shodného času na posledním 
kvalifikačním, tj. 60. (50.) místě, více závodníků, bude do losování příslušné 
disciplíny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat 
všichni závodníci, kteří se po uzavření prezentace a odhlášek kvalifikovali. Na 
neobsazené dráhy v rozplavbách 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. V případě shody časů na posledním 30. 
místě v disciplínách 800 a 1500 m volný způsob nebude z těchto závodníků 
startovat žádný. V disciplínách na 800 a 1500 m plave vždy pouze 1 závodník 
na dráze.

Způsob kvalifikace: Nejlepšími výkony, které byly zaplavány v době od 1. 6. 2017 do termínu 
přihlášek na závodech v 25m a 50 m bazénech uvedených v Termínové listině 
ČSPS, Termínových listinách krajských resp. oblastních sekcí/komisí a na 
závodech doplněných do Termínové listiny ČSPS 2017, na základě splnění 
ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz Soutěžní řád plavání čl. 3, 
odst. 3.7) a v zahraničí, při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto 
STD. Výkony musí být zaznamenány v centrální evidenci výkonů 
ČSPS.
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1.půlden – čtvrtek 23. 11. 2017 2.půlden – čtvrtek 23. 11. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod. Rozplavání 15.00 – 15.50 hod.
1. 50m volný způsob ženy 6 r. 103. 200m prsa ženy 3 SF
2. 50m volný způsob muži 6 r. 104. 200m prsa muži 3 SF
3. 200m prsa ženy 5 r. 107. 100m znak ženy 3 SF
4. 200m prsa muži 5 r. 108. 100m znak muži 3 SF
5. 400m volný způsob ženy 5 r. 105. 400m volný způsob ženy F
6. 400m volný způsob muži 5 r. 106. 400m volný způsob muži F
7. 100m znak ženy 6 r. 109. 200m polohový závod ženy 3 SF
8. 100m znak muži 6 r. 110. 200m polohový závod muži 3 SF
9. 200m polohový závod ženy 5 r. 201. 50m volný způsob ženy F

10. 200m polohový závod muži 5 r. 202. 50m volný způsob muži F
101. 50m volný způsob ženy 3 SF 13. 4x50m polohová štafeta ženy
102. 50m volný způsob muži 3 SF 14. 4x50m polohová štafeta muži

11. 4x50m polohová štafeta dorky
12. 4x50m polohová štafeta dorci

3.půlden – pátek 24. 11. 2017 4.půlden – pátek 24. 11. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod. Rozplavání 15.00 – 15.50 hod.
15. 50m prsa ženy 6 r. 207. 100m znak ženy F
16. 50m prsa muži 6 r. 208. 100m znak muži F
17. 100m volný způsob ženy 6 r. 117. 100m volný způsob ženy 3 SF
18. 100m volný způsob muži 6 r. 118. 100m volný způsob muži 3 SF
19. 200m znak ženy 5 r. 203. 200m prsa ženy F
20. 200m znak muži 5 r. 204. 200m prsa muži F
21. 1500m volný způsob ženy 1.- 2. r 21. 1500m volný způsob ženy 3. r
22. 100m motýlek muži 6 r. 24. 1500m volný způsob muži 3. r
23. 100m motýlek ženy 6 r. 122. 100m motýlek ženy 3 SF
24. 1500m volný způsob muži 1.- 2. r 123. 100m motýlek muži 3 SF

115. 50m prsa ženy 3 SF 209. 200m polohový závod ženy F
116. 50m prsa muži 3 SF 210. 200m polohový závod muži F
25. 4x50m volný způsob dorky 119. 200m znak ženy 3 SF
26. 4x50m volný způsob dorci 120. 200m znak muži 3 SF

27. 4x50m volný způsob ženy
28. 4x50m volný způsob muži

5.půlden – sobota 25. 11. 2017 6.půlden – sobota 25. 11. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8:00 – 8:50 hod. Rozplavání 15:00 – 15:50 hod.
29. 50m znak ženy 6 r. 215. 50m prsa ženy F
30. 50m znak muži 6 r. 216. 50m prsa muži F
31. 200m volný způsob ženy 5 r. 217. 100m volný způsob ženy F
32. 200m volný způsob muži 5 r. 218. 100m volný způsob muži F
33. 100m prsa ženy 6 r. 135. 200m motýlek ženy 3 SF
34. 100m prsa muži 6 r. 136. 200m motýlek muži 3 SF
35. 200m motýlek ženy 5 r. 137. 100m polohový závod ženy 3 SF
36. 200m motýlek muži 5 r. 138. 100m polohový závod muži 3 SF
37. 100m polohový závod ženy 6 r. 219. 200m znak ženy F
38. 100m polohový závod muži 6 r. 220. 200m znak muži F

129. 50m znak ženy 3 SF 133. 100m prsa ženy 3 SF
130. 50m znak muži 3 SF 134. 100m prsa muži 3 SF
39. 4x50m polohová štafeta MIX dorost 222. 100m motýlek ženy F

223. 100m motýlek muži F
40. 4x50m polohová štafeta MIX OPEN
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Start ve štafetách: V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá 
při prezentaci společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou 
startovat pouze ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kon-
trole.

Náhradníci: Pro každou semifinálovou a finálovou rozplavbu budou na základě výsledků 
rozplaveb určeni vždy dva náhradníci. Povinnost dostavit se k prezentaci 
příslušné disciplíny bez zvláštní výzvy platí pro všechny náhradníky.

 Odhlášení závodníka ze semifinále nebo finále bude zpoplatněno částkou 100 
Kč, s výjimkou lékařského potvrzení za podmínky, že závodník nebude v daný 
půlden startovat v jiném závodě. Do semifinále nebo finále budou v případě 
odhlášek zařazeni pouze stanovení náhradníci.

Potvrzení účasti: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny 
potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve středu 22.11. 2017 do 20.00 hod. 
při prezentaci nebo  na email mcr.dospeli@seznam.cz.

Prezentace: Bude provedena ve středu 22. 11. 2017 od 16.00 do 20.00 hod. a ve čvtrtek  
23. 11. 2017 od 7.30 do 8.00 hod. na plaveckém bazéně.

Závodiště: 25 m krytý bazén, 10 drah, elektronické časoměrné zařízení.

Ceny: Vítěz každé disciplíny  získá titul „Mistr ČR v plavání pro rok 2017“, resp. Mistr 
ČR v plavání staršího (mladšího) dorostu pro rok 2017“. Závodníci, kteří se ve 
všech třech kategoriích umístí na 1. - 3. místě obdrží medaile a diplom.

Ubytování a stravování: Ubytování a stravování si zajištují plavecké oddíly a kluby samy po dohodě  
s pořadatelem soutěže. Pořadatel je povinen 30 dnů před začátkem soutěže 
zveřejnit informace o ubytování a stravování na webových stránkách ČSPS.

Hospodářské podmínky: viz Úvod.

7.půlden – neděle 26. 11. 2017 8.půlden – neděle 26. 11. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8:00 – 8:50 hod. Rozplavání 15:00 – 15:50 hod.
41. 50m motýlek ženy 6 r. 241. 50m motýlek ženy F
42. 50m motýlek muži 6 r. 242. 50m motýlek muži F

131. 200m volný způsob ženy 3 SF 243. 400m polohový závod ženy F
132. 200m volný způsob muži 3 SF 244. 400m polohový závod muži F
43. 400m polohový závod ženy 5 r. 45. 800m volný způsob ženy 3. r
44. 400m polohový závod muži 5 r. 46. 800m volný způsob muži 3. r
45. 800m volný způsob ženy 1. - 2. r 229. 50m znak ženy F
46. 800m volný způsob muži 1. - 2. r 230. 50m znak muži F

141. 50m motýlek ženy 3 SF 231. 200m volný způsob ženy F
142. 50m motýlek muži 3 SF 232. 200m volný způsob muži F
47. 4x50m volný způsob MIX dorost 233. 100m prsa ženy F

234. 100m prsa muži F
235. 200m motýlek ženy F
236. 200m motýlek muži F
237. 100m polohový závod ženy F
238. 100m polohový závod muži F
48. 4x50m volný způsob MIX OPEN
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LETNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2017 DOROSTU A DOSPĚLÝCH
50M BAZÉN

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Pražský krajský svaz ČSPS
Datum a místo konání: 6.–9. 7. 2017 
Termín přihlášek: úterý 27.6.2017
Přihlášky: On-line systém na www ČSPS
Seznam přijatých: pátek 30.6.2017
Informace: tel.:   220 512 639

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže: Disciplíny 50 m, 100m a 200m se plavou na rozplavby, 3 semifinále (ml. dorost, 

st. dorost, open) a finále. V semifinále plavou dorostenci o medailová umístění v 
kategorii dorostu. Disciplíny 400 m se plavou na rozplavby a finále A. Disciplíny 
800 m a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. 
Pořadí v kategorii dorostu bude v disciplínách 400, 800 a 1500m sestaveno z 
rozplaveb.

Způsob kvalifikace: Nejlepší výkony, které byly zaplavány v době od 1.1.2017 do ter-
mínu přihlášek na závodech v 50m bazénech uvedených  
v termínové listině ČSPS, termínových listinách krajských/oblastních komisí a 
na závodech doplněných do termínových listin ČSPS 2017 na základě splnění 
ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz Soutěžní řád plavání čl. 3, odst. 
3.7) a v zahraničí při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD. 
Výkony musí být zaznamenány v centrální evidenci výkonů ČSPS.

Omezení: Do každé disciplíny na 50 a 100, bude přijato 56 závodníků,  tj. 7 rozplaveb na 
8-mi dráhovém bazénu v základním složení 18 závodníků kategorii mladšího 
dorostu, 16 závodníků v kategorii staršího dorostu a 22 dalších závodníků podle 
přihlášených časů bez rozdílu věku (včetně žáků). Do každé disciplíny na 200 
a 400 m bude přijato 48 závodníků, tj. 6 rozplaveb na 8-mi dráhovém bazénu v 
základním složení 16 závodníků kategorii mladšího dorostu, 16 závodníků v ka-
tegorii staršího dorostu a 16 dalších závodníků podle přihlášených časů bez roz-
dílu věku (včetně žáků). Pokud nebudou obsazena místa v kategoriích dorostu, 
budou volná místa obsazena dalšími závodníky podle přihlášených časů bez ro-
zdílu věku. V disciplínách na 800 a 1500 m bude přijato 32 závodníků v základ-
ním složení 10 závodníků v kategorii mladšího dorostu, 10 závodníků v katego-
rii staršího dorostu a 12 dalších závodníků bez rozdílu věku. V případě, že se do 
závodu kvalifikuje na základě shodného času na posledním kvalifikačním, tj. 56. 
(48 a 32.) místě, více závodníků, bude do losování příslušné disciplíny přidána 
jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat všichni závodníci, 
kteří se po uzavření prezentace a odhlášek kvalifikovali. Na neobsazené dráhy 
v rozplavbách budou nasazeni další náhradníci v příslušné disciplíně. Pokud by 
po doplnění náhradníků na volné dráhy došlo k opakované shodě časů na po-
sledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a dráha příp. dráhy 
zůstanou volné. V případě shody časů na posledním 38. místě v disciplínách 
800 a 1500 m volný způsob nebude z těchto závodníků startovat žádný. V disci-
plínách na 800 a 1500 m plave vždy pouze 1 závodník na dráze.
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Časový program disciplín:

1.půlden – čtvrtek 6. 7. 2017 2.půlden – čtvrtek 6. 7. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod. Rozplavání 15.00 – 15.50 hod.
1. 50m volný způsob ženy 7 r. 103. 200m prsa ženy 3 SF
2. 50m volný způsob muži 7 r. 104. 200m prsa muži 3 SF
3. 200m prsa ženy 6 r. 107. 100m znak ženy 3 SF
4. 200m prsa muži 6 r. 108. 100m znak muži 3 SF
5. 400m volný způsob ženy 6 r. 105. 400m volný způsob ženy F
6. 400m volný způsob muži 6 r. 106. 400m volný způsob muži F
7. 100m znak ženy 7 r. 109. 200m polohový závod ženy 3 SF
8. 100m znak muži 7 r. 110. 200m polohový závod muži 3 SF
9. 200m polohový závod ženy 6 r. 201. 50m volný způsob ženy F

10. 200m polohový závod muži 6 r. 202. 50m volný způsob muži F
101. 50m volný způsob muži 3 SF 13. 4x100m pol. štafeta ženy
102. 50m volný způsob ženy 3 SF 14. 4x100m pol. štafeta muži

11. 4x100m pol. štafeta dorky
12. 4x100m pol. štafeta dorci

3.půlden – pátek 7. 7. 2017 4.půlden – pátek 7. 7. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod. Rozplavání 15.00 – 15.50 hod.
15. 50m prsa ženy 7 r. 119. 200m znak ženy 3 SF
16. 50m prsa muži 7 r. 120. 200m znak muži 3 SF
17. 100m volný způsob ženy 7 r. 117. 100m volný způsob ženy 3 SF
18. 100m volný způsob muži 7 r. 118. 100m volný způsob muži 3 SF
19. 200m znak ženy 6 r. 203. 200m prsa ženy F
20. 200m znak muži 6 r. 204. 200m prsa muži F
21. 100m motýlek ženy 7 r. 23. 1500m volný způsob ženy 4. r.
22. 100m motýlek muži 7 r. 24. 1500m volný způsob muži 4. r.
23. 1500m volný způsob ženy 1. + 3. r. 121. 100m motýlek ženy 3 SF
24. 1500m volný způsob muži 1. + 3. r. 122. 100m motýlek muži 3 SF

115. 50m prsa ženy 3 SF 209. 200m polohový závod ženy F
116. 50m prsa muži 3 SF 210. 200m polohový závod muži F
25. 4x100m volný způsob dorky 207. 100m znak ženy F
26. 4x100m volný způsob dorci 208. 100m znak muži F

27. 4x100m volný způsob ženy
26. 4x100m volný způsob muži

5.půlden – sobota 8. 7. 2017 6.půlden – sobota 8. 7. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod. Rozplavání 15.00 – 15.50 hod.
29. 50m znak ženy 7 r. 215. 50m prsa ženy F
30. 50m znak muži 7 r. 216. 50m prsa muži F
31. 200m volný způsob ženy 6 r. 217. 100m volný způsob ženy F
32. 200m volný způsob muži 6 r. 218. 100m volný způsob muži F
33. 100m prsa ženy 7 r. 135. 200m motýlek ženy 3 SF
34. 100m prsa muži 7 r. 136. 200m motýlek muži 3 SF
35. 200m motýlek ženy 6 r. 219. 200m znak ženy F
36. 200m motýlek muži 6 r. 220. 200m znak muži F

129. 50m znak ženy 3 SF 133. 100m prsa ženy 3 SF
130. 50m znak muži 3 SF 134. 100m prsa muži 3 SF
37. 4x200m volný způsob dorky 221. 100m motýlek ženy F
38. 4x200m volný způsob dorci 222. 100m motýlek muži F

39. 4x200m volný způsob ženy
40. 4x200m volný způsob muži
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7. půlden - neděle 9.7.2016 8. půlden - neděle 9.7.2016
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod. Rozplavání 15.00 – 15.50 hod.
41. 50m motýlek ženy 7 r. 235. 200m motýlek ženy F
42. 50m motýlek muži 7 r. 236. 200m motýlek muži F
43. 200m volný způsob ženy 3 SF 143. 400m polohový závod ženy F
44. 200m volný způsob muži 3 SF 144. 400m polohový závod muži F
43. 400m polohový závod ženy 6 r. 45. 800m volný způsob ženy 4 r.
44. 400m polohový závod muži 6 r. 46. 800m volný způsob muži 4 r.
45. 800m volný způsob ženy 1. + 3. r. 229. 50m znak ženy F
46. 800m volný způsob muži 1. + 3. r. 230. 50m znak muži F

141. 50m motýlek ženy 3 SF 231. 200m volný způsob ženy F
142. 50m motýlek muži 3 SF 232. 200m volný způsob muži F
47. 4x100m polo. štafeta MIX 233. 100m prsa ženy F

234. 100m prsa muži F
241. 50m motýlek ženy F
242. 50m motýlek muži F
48. 4x100m volný způsob MIX

Start ve štafetách: V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá 
při prezentaci, společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou 
startovat pouze ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kontro-
le.

Náhradníci: Pro každé semifinále a finále budou na základě výsledků rozplaveb určeni 
čtyři náhradníci (semifinále), dva náhradníci (finále). Povinnost dostavit se 
k prezentaci příslušné disciplíny bez zvláštní výzvy, platí bez výjimky jen pro 
první dva náhradníky. V případě většího počtu odhlášek budou třetí, resp. čtvrtý 
náhradník k prezentaci příslušné disciplíny vyzváni.

 Odlášení závodníka ze semifinále nebo finále bude zpoplatněno částkou 100 
Kč s vyjímkou lékařského potvrzení. Do semifinále nebo finále budou v případě 
odhlášek zařazeni pouze stanovení náhradníci.

Potvrzení účasti: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny po-
tvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve středu 5. 7. 2017 do 20.00 hod., a to 
buď osobně při prezentaci ve středu, nebo na e-mail mcr.dospeli@seznam.cz.

Prezentace: Bude provedena ve středu 5. 7. 2017 od 16.00 do 20.00 hod. a ve čtvrtek  
6. 7. 2017 od 7.30 do 8.00 hod. na plaveckém bazéně.

Závodiště: 50m otevřený bazén, 8 drah, el. časomíra

Ceny: Vítěz každé disciplíny získá titul „Mistr ČR v plavání pro rok 2017“. Závodníci, 
kteří se umístí na 1. - 3. místě obdrží medaile a diplom.

Ubytování a stravování: Ubytování a stravování si zajištují plavecké oddíly a kluby samy, po dohodě  
s pořadatelem soutěže. Pořadatel je povinen 30 dnů před začátkem soutěže 
zveřejnit informace o ubytování a stravování na webových stránkách ČSPS.

Hospodářské podmínky: viz Úvod
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LETNÍ MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍHO ŽACTVA 2017
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: 14-ti letí SC plavecký areál Pardubice  

13-ti letí KPS Ostrava
Datum a místo konání: 14-ti letí  10.–11. 6. 2017  

13-ti letí 10.–11. 6. 2017
Termín přihlášek: středa 31.5.2017
Přihlášky: 14-ti letí On-line systém na www ČSPS  

13-ti letí On-line systém na www ČSPS
 On-line přihlášky budou otevřeny po načtení všech výsledků kvalifikačních zá-

vodů.
Seznam přijatých: pátek 2.6.2017
Informace: tel.: 14ti letí Tomáš Neterda tel.: 776 591 116 nebo 604 931 799
     e-mail: scpap.plavani@seznam.cz
 tel.: 13ti letí Vítězslav Hartmann tel: 603 595 773
     e-mail: kps.ostrava@seznam.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na 

čas. Disciplíny jednotlivců se plavou odděleně pro oba ročníky, štafety jsou pro 
oba ročníky společné.

Startují: Žáci a žačky ročník narození 2003.  
Žáci a žačky ročník narození 2004.

Omezení startů: Závodníci a závodnice na Mistrovství ČR žactva smí být přihlášeni a star-
tovat maximálně v šesti disciplínách jednotlivců a ve štafetách, maximálně 
však ve 3 disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom půldnu. V disciplínách 
na 50 m, 100 m, 200 m a 400 m bude zařazeno maximálně 24 závodníků  
v každém ročníku, tzn. 3 rozplavby. V disciplínách na 800 m a 1500 m bude 
zařazeno maximálně 16 závodníků v každém ročníku, tzn. 2 rozplavby.  
V případě, že se do závodu kvalifikuje na základě shodného času na posledním 
kvalifikačním, tj. 24 resp. 16. místě více závodníků, bude do losování příslušné 
disciplíny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat 
všichni závodníci, kteří se po uzavření prezentace a odhlášek do disciplíny kva-
lifikovali. Na neobsazené dráhy v první rozplavbě budou nasazeni další náhrad-
níci 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.

Časový program disciplín:

1.půlden – sobota 10. 6. 2017 2.půlden – sobota 10. 6. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod. Rozplavání 15.00 – 15.50 hod.
1. 200m volný způsob žáci 4 r. 11. 50m volný způsob žačky 4 r.
2. 200m volný způsob žačky 4 r. 12. 50m volný způsob žáci 4 r.
3. 100m prsa žáci 4 r. 13. 200m polohový závod žačky 4 r.
4. 100m prsa žačky 4 r. 14. 200m polohový závod žáci 4 r.
5. 200m motýlek žáci 4 r. 15. 100m znak žačky 4 r.
6. 200m motýlek žačky 4 r. 16. 100m znak žáci 4 r.
7. 400m volný způsob žáci 4 r. 17. 400m volný způsob žačky 4 r.
8. 4x50m volný způsob žačky 18. 4x50m volný způsob žáci
9. 4x50m pol. štafeta žáci 19. 4x50m pol. štafeta žačky

10. 800m volný způsob žačky 3 r. 20. 1500m volný způsob žáci 3 r.
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3.půlden – neděle 11. 6. 2017
Začátek závodů 9.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod.
21. 4x50m pol. štafeta MIX 28. 100m volný způsob žačky 4 r.
22. 200m znak žačky 4 r. 29. 100m volný způsob žáci 4 r.
23. 200m znak žáci 4 r. 30. 400m polohový závod žačky 4 r.
24. 100m motýlek žačky 4 r. 31. 400m polohový závod žáci 4 r.
25. 100m motýlek žáci 4 r. 32. 4x50m volný způsob MIX
26. 200m prsa žačky 4 r.
27. 200m prsa žáci 4 r.

Způsob kvalifikace: Kvalifikací pro Letní mistrovství ČR staršího žactva jsou pouze Letní krajské 
(oblastní) přebory žactva, které splňují podmínky pro konání Krajských přeborů. 
Závodníci/ce se mohou na Mistrovství ČR žactva přihlašovat pouze na disciplí-
ny v nichž startovali na kvalifikaci a pouze s časy dosaženými v této kvalifikační 
soutěži. Není povoleno přihlašovat závodníky/ce mezičasem dosaženým v jiné 
disciplíně. V případě, že se závodník/ce kvalifikačního závodů nezúčastnil/a, je 
možno uvést na přihlášku čas dosažený na závodech uvedených v termíno-
vé listině ČSPS, termínových listinách krajských, příp. oblastních komisí na rok 
2017, závodů doplněných do termínové listiny ČSPS 2017 na základě splně-
ní 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 centrální evidenci 
výkonů ČSPS na základě výsledků zaslaných na ČSPS pořadatelem závodů v 
předepsaném formátu (TXT) od 1. 1. 2017 do termínu přihlášek. Důvodem, kdy 
lze v přihlášce použít časy z jiných závodů než kvalifikačních, je nemoc dolože-
ná lékařským potvrzením nebo reprezentační povinnosti.

Podmínky ČSPS pro konání krajských přeborů žactva:
 Krajské (oblastní) přebory žactva musí být odplavány nejpozději  do termínu 

přihlášek, a to ve třech po sobě následujících půldnec dvou dnů a s programem 
shodným s pořadem disciplín Letního mistrovství ČR staršího žactva, včetně 
vytrvalostních disciplín.

Start ve štafetách: V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá 
při prezentaci společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou 
startovat pouze ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kontro-
le.

Potvrzení účasti: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny po-
tvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději v pátek 9. 6. 2017 do 20.00 hod. při 
prezentaci nebo na email:

 14ti letí:   mcr.zaci14@seznam.cz  
13ti letí:   mcr.zaci13@seznam.cz 

Prezentace: Bude provedena v pátek 10. 6. 2017 od 17.00 do 20.00 hod. a v sobotu  
11. 6. 2017 od 7.30 do 8.00 hod. na plaveckém bazéně.

Závodiště: 50 m bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení
Ceny: Vítěz každé disciplíny získá titul “Mistr ČR v plavání 13ti resp. 14ti letého žactva 

pro rok 2017”. Závodníci, kteří se umístí na 1. - 3. místě obdrží medaile a diplom.
Ubytování a stravování: Ubytování a stravování si zajištují plavecké oddíly a kluby samy, po dohodě  

s pořadatelem soutěže. Pořadatel je povinen 30 dnů před začátkem soutěže 
zveřejnit informace o ubytování a stravování na webových stránkách ČSPS.

Hospodářské podmínky: viz Úvod
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ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍHO ŽACTVA 2017

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: 14-ti letí TJ Prostějov z.s.  

13-ti letí TJ Loko Trutnov
Datum a místo konání: 14-ti letí  9.–10. 12. 2017  

13-ti letí 9.–10. 12. 2017
Termín přihlášek: středa 29.11.2017
Přihlášky: 14-ti letí On-line systém na www ČSPS  

13-ti letí On-line systém na www ČSPS
 On-line přihlášky budou otevřeny po načtení všech výsledků kvalifikačních zá-

vodů.
Seznam přijatých: pátek 1.12.2017
Informace: tel.: 14ti letí - Petr Adamec - 606 752 438, petr.adamec@czechswimming.cz
 tel.: 13ti letí - Tomáš Břeň - 603 828 272, bren@lokotrutnov.cz

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 2003.  

Žáci a žačky ročník narození 2004.
Omezení startů: Závodníci a závodnice na Mistrovství ČR žactva smí být přihlášeni a star-

tovat maximálně v šesti disciplínách jednotlivců a ve štafetách, maximálně 
však ve 3 disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom půldnu. V disciplínách 
na 50 m, 100 m, 200 m a 400 m bude zařazeno maximálně 24 závodníků,  
tzn. 4 rozplavby. V disciplínách na 800 m a 1500 m bude za-
řazeno maximálně 18/24 závodníků, tzn. 3 rozplavby.  
V případě, že se do závodu kvalifikuje, na základě shodného času na posled-
ním kvalifikačním, tj. 24 resp. 18./24. místě více závodníků, bude do losování 
příslušné disciplíny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost 
startovat všichni závodníci, kteří se po uzavření prezentace a odhlášek, do dis-
ciplíny kvalifikovali. Na neobsazené dráhy v první rozplavbě budou nasazeni 
další náhradníci v příslušné disciplíně. Pokud by po doplnění náhradníků na vol-
né dráhy došlo k opakované shodě časů na posledním místě, nebude z těchto 
závodníků startovat žádný a dráha, příp. dráhy, zůstanou volné.

Časový program disciplín:

1.půlden – sobota 9. 12. 2017 2.půlden – sobota 9. 12. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod. Rozplavání 15.00 – 15.50 hod.
1. 200m volný způsob žáci 4 r. 13. 50m volný způsob žačky 4 r.
2. 200m volný způsob žačky 4 r. 14. 50m volný způsob žáci 4 r.
3. 100m prsa žáci 4 r. 15. 200m polohový závod žačky 4 r.
4. 100m prsa žačky 4 r. 16. 200m polohový závod žáci 4 r.
5. 200m motýlek žáci 4 r. 17. 100m znak žačky 4 r.
6. 200m motýlek žačky 4 r. 18. 100m znak žáci 4 r.
7. 100m polohový závod žáci 4 r. 19. 400m volný způsob žačky 4 r.
8. 100m polohový závod žačky 4 r. 20. 4x50m volný způsob žáci 
9. 400m volný způsob žáci 4 r. 21. 4x50m pol. štafeta žačky 

10. 4x50m volný způsob žačky 22. 1500m volný způsob žáci 3 r.
11. 4x50m pol. štafeta žáci
12. 800m volný způsob žačky 3 r.
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3.půlden – Neděle 10. 12. 2017
Začátek závodů 9.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod.
23. 4x50m pol. štafeta MIX
24. 200m znak žačky 4 r.
25. 200m znak žáci 4 r.
26. 100m motýlek žačky 4 r.
27. 100m motýlek žáci 4 r.
28. 200m prsa žačky 4 r.
29. 200m prsa žáci 4 r.
30. 100m volný způsob žačky 4 r.
31. 100m volný způsob žáci 4 r.
32. 400m polohový závod žačky 4 r.
33. 400m polohový závod žáci 4 r.
34. 4x50m volný způsob MIX 

Způsob kvalifikace: Kvalifikací pro Zimní mistrovství ČR staršího žactva jsou pouze Zimní krajské 
(oblastní) přebory žactva, které splňují podmínky pro konání Krajských přeborů. 
Závodníci/ce se mohou na Mistrovství ČR žactva přihlašovat pouze na disciplí-
ny, v nichž startovali na kvalifikaci a pouze s časy dosaženými v této kvalifikační 
soutěži. Není povoleno přihlašovat závodníky/ce mezičasem dosaženým v jiné 
disciplíně. V případě, že se závodník/ce kvalifikačního závodů nezúčastnil/a, je 
možno uvést na přihlášku čas dosažený na závodech uvedených v termínové 
listině ČSPS, termínových listinách krajských, příp. oblastních komisí, na rok 
2017, závodů doplněných do termínové listiny ČSPS 2017 na základě splně-
ní 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 centrální evidenci 
výkonů ČSPS na základě výsledků zaslaných na ČSPS pořadatelem závodů v 
předepsaném formátu (TXT) od 1. 1. 2017 do termínu přihlášek. Důvodem, kdy 
lze v přihlášce použít časy z jiných závodů než kvalifikačních, je nemoc dolože-
ná lékařským potvrzením nebo reprezentační povinnosti. 

Podmínky ČSPS pro konání krajských přeborů žactva:
 Krajské (oblastní) přebory žactva musí být odplavány nejpozději  do termínu při-

hlášek, a to ve třech po sobě následujících půldnech dvou dnů a s programem 
shodným s pořadem disciplín Zimního mistrovství ČR staršího žactva, včetně 
vytrvalostních disciplín.

Start ve štafetách: V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá 
při prezentaci, společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou 
startovat pouze ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kontro-
le.

Potvrzení účasti: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny po-
tvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději v pátek 8.12. 2017 do 20.00 hod. při 
prezentaci nebo na email:

 14ti letí:   mcr.zaci14@seznam.cz  
13ti letí:   mcr.zaci13@seznam.cz 

Prezentace: Bude provedena v pátek 8. 12. 2017 od 17.00 do 20.00 hod. a v sobotu  
9. 12. 2017 od 7.30 do 8.00 hod. na plaveckém bazéně.

Závodiště: 25 m krytý bazén, 6 drah, elektronické časoměrné zařízení
Ceny: Vítěz každé disciplíny získá titul “Mistr ČR v plavání 13 resp. 14ti letého žac-

tva pro rok 2017”. Závodníci, kteří se umístí na 1. - 3. místě obdrží medaile  
a diplom.

Ubytování a stravování: Ubytování a stravování si zajištují plavecké oddíly a kluby samy po dohodě  
s pořadatem soutěže. Pořadatel je povinen 30 dnů před začátkem soutěže zve-
řejnit informace o ubytování a stravování na webových stránkách ČSPS.

Hospodářské podmínky: viz Úvod
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MISTROVSTVÍ ČR MLADŠÍHO ŽACTVA 2017
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Letní Plavecký klub Zlín  

Zimní Sportovní klub Kopřivnice
Datum a místo konání: Letní 10. – 11. 6. 2017  

Zimní 9. – 10. 12. 2017
Termín přihlášek: Letní středa 31.5.2017  

Zimní středa 29.11.2017
Přihlášky: Letní On-line systém na www ČSPS  

Zimní On-line systém na www ČSPS
 On-line přihlášky budou otevřeny po načtení všech výsledků kvalifikačních zá-

vodů.
Seznam přijatých: Letní pátek 2.6.2017  

Zimní pátek 1.12.2017
Informace: letní: - Petr Přikryl - 604 204 956,  plavci_zlin@centrum.cz  

zimní: - Mojmír Axman - 777 697 361, mojmir.axman@czechswimming.cz

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 2005.
Omezení startů: Závodníci a závodnice na Mistrovství ČR žactva smí být přihlášeni a starto-

vat maximálně v šesti disciplínách jednotlivců a ve štafetách, maximálně však 
ve 3 disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom půldnu. V disciplínách na 
50 m, 100 m, 200 m a 400 m bude zařazeno maximálně 30 (32) závodníků  
v každém ročníku, tzn. 5, resp. 4 rozplavby. V disciplínách na 800 m a 1500 m 
bude zařazeno maximálně 24 závodníků v každém ročníku, tzn. 4 (3) rozplavby.  
V případě, že se do závodu kvalifikuje na základě shodného času na posledním 
kvalifikačním, tj. 30 resp. 24. místě více závodníků, bude do losování příslušné 
disciplíny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat 
všichni závodníci, kteří se po uzavření prezentace a odhlášek do disciplíny kva-
lifikovali. Na neobsazené dráhy v první rozplavbě budou nasazeni další náhrad-
níci 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.

Časový program disciplín:

1.půlden – sobota 17. 6. 2017 resp. 9. 12. 2017 2.půlden – sobota 17. 6. 2017 resp. 9. 12. 2017
Začátek závodů 9.00 hod. Začátek závodů 16.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod. Rozplavání 15.00 – 15.50 hod.
1. 200m volný způsob žáci 5 (4) r. 13. 50m volný způsob žačky 5 (4) r.
2. 200m volný způsob žačky 5 (4) r. 14. 50m volný způsob žáci 5 (4) r.
3. 100m prsa žáci 5 (4) r. 15. 200m polohový závod žačky 5 (4) r.
4. 100m prsa žačky 5 (4) r. 16. 200m polohový závod žáci 5 (4) r.
5. 200m motýlek žáci 5 (4) r. 17. 100m znak žačky 5 (4) r.
6. 200m motýlek žačky 5 (4) r. 18. 100m znak žáci 5 (4) r.
7. 100m polohový závod žáci 5 (4) r. 19. 400m volný způsob žačky 5 (4) r.
8. 100m polohový závod žačky 5 (4) r. 20. 4x50m volný způsob žáci 
9. 400m volný způsob žáci 5 (4) r. 21. 4x50m pol. štafeta žačky 

10. 4x50m volný způsob žačky 22. 1500m volný způsob žáci 4 r.
11. 4x50m pol. štafeta žáci
12. 800m volný způsob žačky 4 r.
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3.půlden – neděle 18. 6. 2017 resp. 10. 12. 2017
Začátek závodů 9.00 hod.

Rozplavání 8.00 – 8.50 hod.
23. 4x50m pol. štafeta MIX
24. 200m znak žačky 5 (4) r.
25. 200m znak žáci 5 (4) r.
26. 100m motýlek žačky 5 (4) r.
27. 100m motýlek žáci 5 (4) r.
28. 200m prsa žačky 5 (4) r.
29. 200m prsa žáci 5 (4) r.
30. 100m volný způsob žačky 5 (4) r.
31. 100m volný způsob žáci 5 (4) r.
32. 400m polohový závod žačky 5 (4) r.
33. 400m polohový závod žáci 5 (4) r.
34. 4x50m volný způsob MIX

Způsob kvalifikace: Kvalifikací pro Letní / Zimní mistrovství ČR mladšího žactva jsou pouze Letní/ 
Zimní krajské (oblastní) přebory žactva, které splňují podmínky pro konání Kraj-
ských přeborů. Závodníci/ce se mohou na Mistrovství ČR žactva přihlašovat 
pouze na disciplíny v nichž startovali na kvalifikaci a pouze s časy dosaženými 
v této kvalifikační soutěži. Není povoleno přihlašovat závodníky/ce mezičasem 
dosaženým v jiné disciplíně. V případě, že se závodník/ce kvalifikačního závo-
dů nezúčastnil/a, je možno uvést na přihlášku čas dosažený na závodech uve-
dených v termínové listině ČSPS, termínových listinách krajských, příp. oblast-
ních sekcí, resp. komisí, na rok 2017, závodů doplněných do termínové listiny 
ČSPS 2017 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 centrální evidenci výkonů ČSPS na základě výsledků zaslaných na ČSPS 
pořadatelem závodů v předepsaném formátu (TXT) od 1. 1. 2017 do termínu při-
hlášek. Důvodem, kdy lze v přihlášce použít časy z jiných závodů než kvalifikač-
ních, je nemoc doložená lékařským potvrzením nebo reprezentační povinnosti.  

Podmínky ČSPS pro konání krajských přeborů žactva:
 Krajské (oblastní) přebory žactva musí být odplavány nejpozději do termínu při-

hlášek a to ve třech po sobě následujících půldnech dvou dnů a s programem 
shodným s pořadem disciplín Letního a Zimního mistrovství ČR mladšího žac-
tva, včetně vytrvalostních disciplín

Start ve štafetách: V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá 
při prezentaci společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou 
startovat pouze ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kontro-
le.

Potvrzení účasti: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou od-
díly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději v pátek 
9.6.2017 resp. 8.12.2017 do 20.00 hod. při prezentaci nebo na email:   
mcr.zaci12@seznam.cz

Prezentace: Bude provedena v pátek 9.6.2017 resp. 8.12.2017 od 17.00 do 20.00 hod.  
a v sobotu 10.6.2017 resp. 9.12.2017 od 7.30 do 8.00 hod. na plaveckém bazéně.

Závodiště: Letní - 25 m krytý bazén, 6 (8) drah, elektronické časoměrné zařízení. 
Zimní - 25 m krytý bazén, 6 (8) drah, elektronické časoměrné zařízení.

Ceny: Vítěz každé disciplíny získá titul “Mistr ČR v plavání 12ti letého žactva pro rok 
2017, závodníci kteří se umístí na 1. - 3. místě obdrží medaile a diplom.

Ubytování a stravování: Ubytování a stravování si zajištují plavecké oddíly a kluby samy po dohodě  
s pořadatem soutěže. Pořadatel je povinen 30 dnů před začátkem soutěže zve-
řejnit informace o ubytování a stravování na webových stránkách ČSPS.

Hospodářské podmínky: viz Úvod
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POHÁR ČR JEDENÁCTILETÉHO ŽACTVA 2017

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Letní Čechy - PK Slávia VŠ Plzeň  

Letní Morava - TJ Prostějov z.s.  
Zimní Čechy - Autoškoda Mladá Boleslav  
Zimní Morava - Plavecký klub Havířov

Datum a místo konání: Letní Čechy 17.6. 2017  
Letní Morava 17.6. 2017  
Zimní Čechy 2.–3. 12. 2017  
Zimní Morava 2.12. 2017

Termín přihlášek: Letní středa  7.6.2017  
Zimní středa  22.11.2017

Přihlášky na adresu: Letní On-line systém na www ČSPS  
Letní On-line systém na www ČSPS  
Zimní On-line systém na www ČSPS  
Zimní On-line systém na www ČSPS

Seznam přijatých: Letní pátek 9.6.2017  
Zimní pátek 24.11.2017

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  
* hodina a místo prezentace  
* 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 2006.
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 m 
a 100 m bude zařazeno maximálně 30/32 závodníků, tzn. 5 rozplaveb (8 
dráhový bazén - 4 rozplavby). V disciplínách na 200 m bude zařazeno ma-
ximálně 24 závodníků, tzn. 4 rozplavby (8 dráhový bazén - 3 rozplavby). V 
disciplínách na 400 a 800 m bude zařazeno maximálně 18 závodníků tzn. 3 
rozplavby (8 dráhový bazén - maximálně 16 závodníků tzn. 2 rozplavby). V 
případě, že se do závodu kvalifikuje, na základě shodného času na posled-
ním kvalifikačním, tj. 30/32 resp. 24 . a 18. (16.) místě více závodníků, bude 
do losování příslušné disciplíny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě 
dostali možnost startovat všichni závodníci, kteří se po uzavření prezentace  
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 mís-
tě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a dráh, a příp. dráhy, zůstanou 
volné.
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Časový pořad disciplín:

1.půlden 2.půlden
Začátek závodů - určí pořadatel Začátek závodů - určí pořadatel

Rozplavání - určí pořadatel Rozplavání - určí pořadatel
1. 100m znak žačky 5 r. 15. 100m volný způsob žáci 5 r.
2. 100m znak žáci 5 r. 16. 100m volný způsob žačky 5 r.
3. 200m prsa žačky 4 r. 17. 100m prsa žáci 5 r.
4. 200m prsa žáci 4 r. 18. 100m prsa žačky 5 r.
5. 50m volný způsob žačky 5 r. 19. 200m znak žáci 4 r.
6. 50m volný způsob žáci 5 r. 20. 200m znak žačky 4 r.
7. 100m motýlek žačky 5 r. 21. 50m motýlek žáci 5 r.
8. 100m motýlek žáci 5 r. 22. 50m motýlek žačky 5 r.
9. 100m polohový závod žačky 5 r. 23. 200m polohový závod žáci 4 r.

10. 100m polohový závod žáci 5 r. 24. 200m polohový závod žačky 4 r.
11. 200m volný způsob žačky 4 r. 25. 200m volný způsob žáci 4 r.
12. 400m volný způsob žáci 3 r. 26. 400m volný způsob žačky 3 r.
13. 4x50m pol. štafeta MIX 27. 4x50m volný způsob MIX
14. 800m volný způsob žačky 3 r. 28. 800m volný způsob žáci 3 r.

Způsob kvalifikace: Kvalifikací pro Letní/Zimní pohár ČR jedenáctiletého žactva jsou pouze Letní/
Zimní krajské (oblastní) poháry (přebory) žactva. Závodníci se mohou na Po-
hár ČR 11ti letého žactva přihlašovat pouze na disciplíny v nichž startovali na 
kvalifikaci a pouze s časy dosaženými  v této kvalifikační soutěži. Není povole-
no přihlašovat se mezičasem dosaženým v jiné disciplíně. Pokud se závodník 
kvalifikačního závodu nezúčastnil, je možno uvést na přihlášku čas evidovaný v 
centrální evidenci výkonů ČSPS od 1.1.2017 do termínu přihlášek. 

 Důvodem , kdy lze v přihlášce použít časy z jiných závodů než kvalifikačních je 
nemoc doložená lékařským potvrzením.

Podmínky ČSPS pro konání krajských pohárů žactva:
 Krajské (oblastní) přebory (poháry) žactva musí být odplavány do termínu při-

hlášek s pořadem disciplín Poháru ČR jedenáctiletého žactva.
Start ve štafetách: V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá 

při prezentaci společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou 
startovat pouze ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kontro-
le.
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POHÁR ČR DESETILETÉHO ŽACTVA 2017

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Letní Čechy - Autoškoda Mladá Boleslav  

Letní Morava - Plavecký klub Havířov  
Zimní Čechy - Slávia Chomutov  
Zimní Morava - Kosatky Karviná

Datum a místo konání: Letní Čechy 17.–18. 6. 2017  
Letní Morava 17.6. 2017  
Zimní Čechy 2.12. 2017  
Zimní Morava 2.12. 2017

Termín přihlášek: Letní středa  7.6.2017  
Zimní středa  22.11.2017

Přihlášky na adresu: Letní On-line systém na www ČSPS  
Letní On-line systém na www ČSPS  
Zimní On-line systém na www ČSPS  
Zimní On-line systém na www ČSPS

Seznam přijatých: Letní pátek 9.6.2017  
Zimní pátek 24.11.2017

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  
* hodina a místo prezentace  
* 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 2007.
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 6ti dráhový bazén a 40 závodníků, 
tzn. 5 rozplaveb pro 8mi dráhový bazén. V disciplínách na 200 m a 400 m bude 
zařazeno maximálně 18 závodníků, tzn. 3 rozplavby pro 6ti dráhový bazén a 24 
závodníků, tzn. 3 rozplavby pro 8mi dráhový bazén. V případě, že se do závo-
du 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 prezentace 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 2.půlden
Začátek závodů - určí pořadatel Začátek závodů - určí pořadatel

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

10. 100m polohový závod žáci 6 r./5 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 Letní/Zimní pohár ČR desetiletého žactva jsou pouze Letní/Zimní 
krajské (oblastní) poháry (přebory) žactva. Závodníci se mohou na Pohár ČR 
10ti letého žactva přihlašovat pouze na disciplíny v nichž startovali na kvalifika-
ci, a pouze s časy dosaženými  v této kvalifikační soutěži. Není povoleno přihla-
šovat se mezičasem dosaženým v jiné disciplíně. Pokud se závodník kvalifikač-
ního závodu nezúčastnil, je možno uvést na přihlášku čas evidovaný v centrální 
evidenci výkonů ČSPS od 1.1.2017 do termínu přihlášek. Důvodem, kdy lze 
v přihlášce použít časy z jiných závodů než kvalifikačních je nemoc doložená 
lékařským otvrzením.

Podmínky ČSPS pro konání krajských pohárů žactva:
 Krajské (oblastní) přebory (poháry) žactva musí být odplavány do termínu při-

hlášek s programem shodným s pořadem disciplín Poháru ČR desetiletého žac-
tva.

Start ve štafetách: V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá 
při prezentaci společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou 
startovat pouze ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kontro-
le.
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MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV 2017

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: 1. kolo Krajské (oblastní) komise plavání  

2. kolo Čechy - TJ Bohemians Praha  
  Morava - SC plavecký areál Pardubice  
3. kolo finále - PK Slávia VŠ Plzeň

Datum a místo konání: 1. kolo Oblasti do 19. 2. 2017  
2. kolo Čechy 11.–12. 3. 2017  
  Morava 11.–12. 3. 2017  
3. kolo finále 14.–15. 4. 2017

Souhrnné výsledky: 1. kolo úterý 21. 2. 2017  
2. kolo úterý 14. 3. 2017

Termín přihlášek: 1. kolo podle krajských (oblastních) STD  
2. kolo čtvrtek 23 2. 2017

Přihlášky na adresu: 1. kolo podle krajských (oblastních) STD  
2. a 3. kolo  Sekretariát ČSPS  
  Zátopkova 100/2 - POB 40  
  160 17 Praha 6  
  e-mail: jan.bazil@czechswimming.cz

 Přihláška do Mistrovství ČR družstev 2017 se podává ve formě Soupisky druž-
stva (viz čl. 16, odst. 16.1 - 16.3 Soutěžního řádu plavání), a to odděleně na  
1. a 2. kolo soutěže.

 Přihlášky pro 1. i 2. kolo musí obsahovat:  
* Název soutěže (Mistrovství ČR družstev 2017)  
* Závaznou zkratku oddílu  
* Označení, zda se jedná o družstvo mužů či žen  
* V případě více soutěžních družstev jejich rozlišení (A, B, C atd.)  
* Soupisku závodníků s uvedením příjmení, jména a ročníku narození  
* Příjmení, jméno a adresu vedoucího družstva, příp. odpovědného pracovníka  
oddílu  
* Razítko oddílu a podpis jeho odpovědného pracovníka.

 Přihlášky na 2. kolo musí navíc obsahovat:  
* Závazné vyjádření oddílu, že se družstvo, za podmínek stanovených rozpisem 
soutěže, zúčastní v případě postupu i 3. kola. (viz příloha)

Doplnění soupisek: Pro 3. kolo (finále) lze doplnit soupisky jednotlivých družstev buď písemně na 
adrese: Sekretariát ČSPS, Zátopkova 100/2 POB 40, 160 17 Praha 6, nebo e-
-mailem na adrese jan.bazil@czechswimming.cz, a to nejpozději do úterý 28. 
3. 2017.

Povinnost: Každý oddíl je povinen:  
zajistit účast družstev v soutěži tak, jak se zavázal v přihlášce

Informace: dle STD krajské (oblastní) komise plavání a Sekretariát ČSPS 
tel.: 220 512 639 
tel./fax: 220 513 278

 Semifinále:
 Čechy -  Jan Srb -   777 852 196 , jan.srb@czechswimming.cz
 Morava -  Tomáš Neterda -  776 591 116 nebo 604 931 799 
                scpap.plavani@seznam.cz
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B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas a 1. kolo je kvalifikací pro postup 

do 2.kola (semifinále) Mistrovství ČR družstev 2017. Soutěže se může zúčastnit 
libovolný počet družstev podle možností a dispozic krajské (oblastní) komise 
plavání.

 Pokud oblast nezabezpečí družstva ze tří různých oddílů, soutěž se považuje 
za neregulérní pokud nebude zabezpečen VR z jiné oblasti. Družstva tak ztrá-
cejí možnost postupu.

 Pro zajištění regulérnosti soutěže se mohou oblasti sloučit.
 Do 2. kola (semifinále) postoupí v každé soutěžní skupině 16 družstev mužů a 16 

družstev žen na základě počtu získaných bodů podle bodových tabulek FINA  2016 
v 1. kole soutěže, která budou rozdělena do jednotlivých soutěžních míst  
následovně:  
1. Oblast Čechy a oblast Moravy.  
2. V případě postupu více jak osmi družstev v jedné oblasti, družstva na  
    9. a dalším místě v semifinále doplní oblast druhou.  
3. Pořádající družstvo startuje vždy v domácím prostředí.  
4. Postoupí-li z jednoho oddílu 2 družstva, startují v místě, kde startuje družstvo 
výše bodově postavené.

 V případě, že se odhlásí některé družstvo mužů či žen, které se z 1. kola  
kvalifikovalo do jedné ze dvou semifinálových skupin, bude k účasti  
v semifinálové skupině vyzváno družstvo na 17. a dalších místech.

 Do 3. kola (finále) postoupí z každé skupiny 3 družstva, která se umístila na 1. - 
3. místě v příslušné semifinálové skupině. Do počtu 8 družstev budou zařazena 
2 družstva s nejvyšším počtem pomocných bodů z obou semifinálových skupin.

 V případě, že oddíl odhlásí své družstvo z účasti ve 3. kole soutěže (finále) nej-
později v termínu doplnění soupisek (tj. datum), bude k účasti ve finále vyzváno  
další družstvo v pořadí.

Startují: Samostatná družstva mužů a žen. V každé disciplíně jednotlivců mohou starto-
vat za družstvo dva závodníci, nejméně však jeden. Za každé družstvo startuje 
pouze jedna štafeta. Nedodržení počtu startujících v disciplíně (včetně štafety) 
znamená diskvalifikaci družstva pro celou soutěž.

Časový pořad půldnů a disciplín:  
Závody se uskuteční vždy ve dvou půldnech po sobě následujících, přičemž 
platí, že 1. kolo lze odplavat v jednom dni semifinále a finále se poplave vždy ve 
dvou dnech. Začátek soutěže určí pořadatel 30 dní předem.

1.půlden 2.půlden 
1. 200m prsa ženy 15. 200m volný způsob ženy 
2. 200m prsa muži 16. 200m volný způsob muži
3. 100m volný způsob ženy 17. 100m prsa ženy 
4. 100m volný způsob muži 18. 100m prsa muži
5. 200m motýlek ženy 19. 200m znak ženy 
6. 200m motýlek muži 20. 200m znak muži
7. 100m znak ženy 21. 50m volný způsob ženy 
8. 100m znak muži 22. 50m volný způsob muži
9. 400m polohový závod ženy 23. 100m motýlek ženy 

10. 400m polohový závod muži 24. 100m motýlek muži
11. 400m volný způsob ženy 25. 200m polohový závod ženy 
12. 1500m volný způsob muži 26. 200m polohový závod muži
13. 4x100m polohová štafeta ženy 27. 800m volný způsob ženy
14. 4x100m polohová štafeta muži 28. 400m volný způsob muži

29. 4x100m volný způsob ženy
30. 4x100m volný způsob muži



25

Omezení startů: Závodníci a závodnice mohou v jednotlivých kolech soutěže startovat maximál-
ně ve 4 disciplínách jednotlivců a obou štafetách, v souladu s omezeními počtu 
startů v jednotlivých soutěžních půldnech dle Soutěžního řádu plavání. V semi-
finálovém kole mohou startovat maximálně 2 družstva mužů a 2 družstva žen  
z jednoho oddílu. Ve finálovém kole smí startovat jak v soutěži mužů, tak i žen, 
za oddíl pouze jedno družstvo.

Počet závodníků: Maximální počet závodníků uvedených na soupisce družstva je 16. V případě, 
že při doplnění soupisky by počet závodníků přesáhl toto maximum, je potřeba 
přebytečné závodníky ze soupisky družstva vyškrtnout, jinak budou doplněni 
závodníci pouze do maximálního počtu a to v abecedním pořadí.

Rozplavby a dráhy: Ve 2. a 3. kole plavou závodníci družstev v průběhu celé soutěže vždy na stej-
ných drahách, a to jak v 1. a 2. rozplavbě jednotlivců, tak i ve štafetách.  Dráhy 
se pro 2. kolo určí na základě celkového bodového pořadí v 1.kole a pro 3. kolo 
na základě pořadí postupujících družstev, určeného součtem pomocných bodů 
získaných v 2. kole soutěže, a to tak že družstvo s nejvyšším počtem bodů star-
tuje na dráze 4, druhé na dráze 5 atd. v pořadí drah 3, 6, 2, 7, 1, 8.

Bodování: V 1. kole soutěže se bodují výkony jednotlivců podle bodových tabulek FINA 
2016. Štafety se bodují podle příslušných disciplín jednotlivců tzn. 4x100 m vol-
ný způsob podle 400 m volný způsob a 4x100 m polohová štafeta, podle 400 m 
polohový závod. Ve 2. a 3. kole soutěže tj. v semifinále a finále získávají družstva 
body za umístění závodníků v jednotlivých disciplínách podle následujícího klíče:  
1. místo 20 bodů  
2. místo 17 bodů  
3. místo 15 bodů  
4. místo 13 bodů  
5. místo 12 bodů  
a další místa vždy o bod méně než předchozí 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 V případě rovnosti časů dostávaní oba závodníci body za lepší umístění.
 Štafety se bodují dvojnásobkem bodů za umístění.
Pomocné body: V každé disciplíně se bodují výkony jednotlivců i štafet pomocnými body podle 

bodových tabulek FINA 2016. Štafety se bodují podle disciplín jednotlivců tzn. 
4x100 m volný způsob podle 400 m volný způsob a 4x100 m polohová štafeta, 
podle 400 m polohový závod.

Hodnocení: Soutěž se hodnotí odděleně pro družstva mužů a družstva žen. Pro postup  
z 1. kola do semifinálových oblastních skupin je rozhodující získaný počet bodů 
podle bodových tabulek FINA 2016. Do 3. kola (finále) postoupí z každé skupiny 
3 družstva, která se umístila na 1. - 3. místě v příslušné semifinálové skupině. 
Do počtu 8 družstev budou zařazena 2 družstva s nejvyšším počtem pomoc-
ných bodů z obou semifinálových skupin. V případě shodného součtu bodů za 
umístění rozhodne o postupu do finále a konečném pořadí součet pomocných 
bodů podle bodových tabulek FINA 2016.

Závodiště: 1. kolo - kvalifikace:  krytý bazén - 25 m  
2. a 3. kolo - semifinále a finále: krytý bazén - 50 m

Ceny: Družstvo s nejvyšším bodovým ziskem z finále soutěže získá titul “Mistr ČR  
v plavání družstev na rok 2017”. Závodníci startující v soutěži za družstva, která 
se umístila na 1. - 3. místě obdrží medaili a diplom. Družstva na 1.-3.místě ob-
drží pohár pro vítěze.

Poznámka: Soutěže družstev se řídí ustanoveními Soutěžního řádu plavání. Tento rozpis 
platí v plném rozsahu pro 2. a 3. kolo (semifinále a finále). Pro 1. kolo soutěže 
vydávají krajské (oblastní) komise plavání samostatné rozpisy pro které je zá-
vazný termín konání soutěže, pořad disciplín, způsob bodování, omezení startů 
a závodiště.

Upozornění: Objednávky na ubytování a stravování pro 2. a 3. kolo zasílají oddíly vždy na 
adresu pořadatele.
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ČESKÝ POHÁR 2017 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Datum Místo Pořadatel Název soutěže Bazén

1.kolo 18.-19.3. Hradec Králové PKHK VC Hradce Králové 2017 50m / 8 drah krytý

plavklubhk@seznam.cz

2.kolo 29.-30.4. Ostrava KPSOs VC Ostravy 2017 50m / 8 drah krytý

kps.ostrava@seznam.cz

3.kolo 19.-21.5. Pardubice SCPAP VC Pardubic 2017 50m / 8 drah krytý

scpap.plavani@seznam.cz

4.kolo 2.-4.6. Praha USK Praha 2017 50m / 8 drah otevřený

passerovi@volny.cz

5.kolo 6.-9.7. Praha PS-ČSPS LM-ČR 2017 50m / 8 drah otevřený

jan.srb@czechswimming.cz

6.kolo 20.-22.10. Plzeň SlPl Plzeňské sprinty 2017 25m / 10 drah krytý

srailova@bazenslovany.cz

7.kolo 4.-5.11. Jihlava JPK AXIS Cup 2017 25m / 6 drah krytý

plav.klub@jpkaxis.cz

8.kolo 11.-12.11. Brno KomBr VC Brna 2017 25m / 6 drah krytý

plavani@kometaplavani.cz

9.kolo 23.-26.11. Plzeň SlPl ZM-ČR 2017 25m / 10 drah krytý

srailova@bazenslovany.cz

10.kolo 16.-17.12. Zlín Zlín Vánoční cena Zlína 2017 25m / 6 drah krytý

plavci_zlin@centrum.cz

Rozpisy: Vydají a rozešlou pořadatelé jednotlivých soutěžních kol a budou uvedeny na 
webových stránkách ČSPS.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců a hodnotí se: 
 a) soutěží se v kategoriích OPEN, starší dorost a mladší dorost
 b) individuálně každé kolo, dle dispozic pořadatele (viz Rozpis soutěže) 

c) jako dlouhodobá soutěž Český pohár, do kterého se započítávají každému 
závodníku čtyři nejlepší bodové výkony z pěti soutěžních kol na 25 m bazénu 
a čtyři nejlepší bodové výkony z pěti soutěžních kol na 50 m bazénu, tzn., že  
z jednoho soutěžního kola lze do konečného hodnocení započítat pouze jeden 
výkon.

Ceny a celkové umístění:  Závodníkům v kategorii OPEN na 1. - 5. místě v celkovém bodovém pořadí 
mužů a žen bude vyplacena odměna ve výši: 1. místo - 30 000 Kč, 2. místo - 20 
000 Kč, 3. místo - 10 000 Kč, 4. místo - 5 000 Kč, 5. místo - 3 000 Kč.

 V kategorii staršího a mladšího dorostu obdrží vítěz věcnou cenu.
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VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY PLAVÁNÍ
FINA POINTS CALCULATOR 2016 - BUILD NR 6.44654

MUŽI - 25 m  ŽENY - 25 m

Trať
I. VT II. VT III. VT  

Trať
I. VT II. VT III. VT

660 b. 540 b. 420 b.  660 b. 540 b. 420 b.
50 VZ 0:23,26 0:24,87 0:27,05  50 VZ 0:26,69 0:28,53 0:31,03

100 VZ 0:51,61 0:55,18 1:00,00  100 VZ 0:58,47 1:02,51 1:07,98
200 VZ 1:54,13 2:02,02 2:12,69  200 VZ 2:07,23 2:16,03 2:27,92
400 VZ 4:03,78 4:20,64 4:43,42  400 VZ 4:29,35 4:47,99 5:13,15
800 VZ 8:29,29 9:04,52 9:52,10  800 VZ 9:10,54 9:48,63 10:40,06

1500 VZ 16:14,04 17:21,42 18:52,42  1500 VZ 17:36,33 18:49,41 20:28,10
50 Z 0:25,52 0:27,28 0:29,67  50 Z 0:29,48 0:31,52 0:34,27

100 Z 0:56,18 1:00,07 1:05,32  100 Z 1:03,20 1:07,57 1:13,48
200 Z 2:01,32 2:09,71 2:21,04  200 Z 2:16,94 2:26,41 2:39,20
50 P 0:29,00 0:31,00 0:33,71  50 P 0:33,07 0:35,36 0:38,45

100 P 1:03,87 1:08,28 1:14,25  100 P 1:11,62 1:16,57 1:23,27
200 P 2:18,37 2:27,95 2:40,87  200 P 2:34,56 2:45,25 2:59,69
50 M 0:25,03 0:26,77 0:29,10  50 M 0:28,00 0:29,93 0:32,55

100 M 0:55,63 0:59,48 1:04,68  100 M 1:02,72 1:07,06 1:12,92
200 M 2:04,68 2:13,31 2:24,96  200 M 2:17,37 2:26,88 2:39,71

100 PZ 0:58,18 1:02,21 1:07,64  100 PZ 1:05,08 1:09,59 1:15,67
200 PZ 2:05,91 2:14,62 2:26,39  200 PZ 2:19,96 2:29,64 2:42,72
400 PZ 4:30,48 4:49,19 5:14,46  400 PZ 4:58,00 5:18,61 5:46,46

         
MUŽI - 50 m  ŽENY - 50 m

Trať
I. VT II. VT III. VT  

Trať
I. VT II. VT III. VT

660 b. 540 b. 420 b.  660 b. 540 b. 420 b.
50 VZ 0:24,01 0:25,67 0:27,92  50 VZ 0:27,25 0:29,14 0:31,68

100 VZ 0:53,87 0:57,60 1:02,63  100 VZ 0:59,80 1:03,94 1:09,52
200 VZ 1:57,15 2:05,25 2:16,20  200 VZ 2:09,76 2:18,74 2:30,86
400 VZ 4:12,76 4:30,24 4:53,86  400 VZ 4:33,78 4:52,72 5:18,29
800 VZ 8:39,28 9:15,20 10:03,72  800 VZ 9:19,79 9:58,52 10:50,81

1500 VZ 16:40,41 17:49,62 19:23,08  1500 VZ 17:42,96 18:56,49 20:35,80
50 Z 0:27,61 0:29,52 0:32,10  50 Z 0:31,07 0:33,22 0:36,13

100 Z 0:59,65 1:03,78 1:09,35  100 Z 1:06,75 1:11,37 1:17,60
200 Z 2:08,54 2:17,43 2:29,44  200 Z 2:22,48 2:32,34 2:45,65
50 P 0:30,34 0:32,44 0:35,27  50 P 0:33,85 0:36,20 0:39,36

100 P 1:06,52 1:11,12 1:17,34  100 P 1:13,90 1:19,02 1:25,92
200 P 2:25,87 2:35,96 2:49,59  200 P 2:39,77 2:50,82 3:05,75
50 M 0:25,76 0:27,54 0:29,95  50 M 0:28,05 0:30,00 0:32,62

100 M 0:57,22 1:01,17 1:06,52  100 M 1:03,90 1:08,32 1:14,29
200 M 2:08,07 2:16,93 2:28,90  200 M 2:19,90 2:29,58 2:42,65

200 PZ 2:10,93 2:19,99 2:32,22  200 PZ 2:24,85 2:34,87 2:48,40
400 PZ 4:40,06 4:59,43 5:25,60  400 PZ 5:08,30 5:29,63 5:58,43
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ROZDĚLOVNÍK PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ
VÝSLEDKY ZE ZÁVODŮ

Pořadatelé všech oficiálních závodů konaných v ČR jsou povinni:
a) do 30 min. po skončení poslední disciplíny závodů vydat výsledkovou listinu a předat ji všem zúčastněným 

oddílům a krajským, resp. oblastním, pracovníkům STK, kteří o ni před zahájením soutěže požádali
b) pokud nevydají výsledkovou listinu do 30 min. po skončení poslední disciplíny závodů, zaslat tuto 

poštou každému zúčastněnému oddílu a krajskému, resp. oblastnímu, pracovníkovi STK, který o ni před 
zahájením soutěže požádal, a to na vlastní náklady, nejpozději do pěti dnů od posledního dne závodů

c) zaslat pro potřeby centrální evidence a zveřejnění na webové stránce ČSPS (http://statistikaplavani.cz) 
e-mailem výsledky v předepsaném formátu ČSPS (VYS.TXT s předponou hesla závodu tj. RRMMDD - 1. 
dne závodů) na adresu jan.bazil@czechswimming.cz, nejpozději do 5 dnů od posledního dne závodů

d) zaslat pro potřeby krajské (oblastní) evidence e-mailem výsledky v předepsaném formátu ČSPS (VYS.
TXT s předponou hesla závodu tj. RRMMDD - 1. dne závodů) na adresy těch krajských (oblastních) 
pracovníků z jejichž krajů (oblastí) se oddíly závodů zúčastnily, a to nejpozději do 5 dnů od posledního dne 
závodů:

 Praha jan.srb@czechswimming.cz
 Střední Čechy Slavomir.Cirnfus@czechswimming.cz
 Jižní Čechy ondrej.spok@czechswimming.cz
 Západní Čechy jan.bazil@czechswimming.cz 
 Severní Čechy Petr.Thiel@czechswimming.cz
 Východní Čechy Bedrich.Fryza@czechswimming.cz
 Jižní Morava petr.vodak@czechswimming.cz
 Vysočina Zdenek.Krcal@czechswimming.cz
 Střední Morava petr.adamec@czechswimming.cz
 Severní Morava mojmir.axman@czechswimming.com

e) u závodů vypsaných pro neregistrované plavce zajistit, aby u neregistrovaných startujících bylo ve 
výsledkové listině uvedeno místo zkratky oddílu výhradně - nereg. 

Oddíly které startovaly na oficiálních závodech v zahraničí jsou povinny:
a) zaslat kompletní kopii výsledkové listiny v listinné podobě poštou na adresu:
 ČSPS, Zátopkova 100/2, POB - 40, 160 17 Praha,
 nebo celé výsledky v elektronické podobě (např. soubor stažený z webové stránky pořadatele) e-mailem 

na adresu jan.bazil@czechswimming.cz, nejpozději do 5 dnů od posledního dne závodů
b) zaslat pro potřeby centrální evidence e-mailem výpis z výsledků vlastních závodníků na formuláři ČSPS  

s názvem VYStoTXT.XLS, a to na adresu jan.bazil@czechswimming.cz, nejpozději do 5 dnů od posledního 
dne závodů

KRAJSKÉ TERMÍNOVÉ LISTINY A ROZPISY SOUTĚŽÍ
Krajské (oblastní) komise plavání zařazují do svých termínových listin pouze oficiální krajské (oblastní) soutěže, 
jejichž jsou organizátorem. Nejpozději do  10. 1. 2017 jsou povinny zaslat své termínové listiny e-mailem na 
jan.bazil@czechswimming.cz (viz Soutěžní řád plavání, čl. 3, odst. 3.6).
Oddíly, které chtějí pořádat oficiální závody a požadují tyto zařadit, resp. doplnit do termínové listiny ČSPS, 
musí splnit ohlašovací povinnost v souladu s ustanovením Soutěžního řádu čl. 3, odst. 3.7 a zaslat rozpis 
soutěže k evidenci sekci plavání ČSPS nejpozději 30 dnů před konáním soutěže v elektronické podobě 
e-mailem na adresu jan.bazil@czechswimming.cz.
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PŘEKONÁNÍ REKORDU ČR A NEJLEPŠÍHO VÝKONU ŽACTVA ČR

Pokud při závodech v ČR dojde k překonání rekordu ČR, příp. k překonání nejlepšího výkonu ČR žactva, zašle 
pořadatel soutěže vyplněný protokol o překonání rekordu ČR, resp. nejlepšího výkonu ČR žactva, nejpozději 
do 5 dnů po skončení soutěže na adresu:
sekretariát ČSPS, Zátopkova 100/2, POB - 40, 160 17 Praha
Pokud při závodech v zahraničí dojde k překonání rekordu ČR, příp. k překonání nejlepšího výkonu ČR 
žactva, zašle vyplněný protokol o překonání rekordu ČR, resp. nejlepšího výkonu ČR žactva, mateřský oddíl 
závodníka, který rekord, resp. nejlepší výkon žactva překonal, a to nejpozději do 5 dnů po skončení soutěže 
na výše uvedenou adresu. 
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ADRESÁŘ
VÝKONNÝ VÝBOR ČSPS

Předseda Mgr. Petr Ryška  mobil: 603 570 701
  e-mail: petr.ryska@czechswimming.cz

Místopředseda Mgr. Hana Novotná mobil:  777 240 460
  e-mail: Hana.Novotna@czechswimming.cz

Plavání Petr Adamec mobil: 606 752 438
  e-mail: petr.adamec@czechswimming.cz

Dálkové plaváni Jan Kozubek mobil: 775 055 159
  e-mail: Jan.Kozubek@czechswimming.cz

Synchronizované Marta Drochytková mobil: 604 753 709
plavání  zam.: 541 244 257  
  e-mail: Marta.Drochytkova@czechswimming.cz

Skoky do vody Jan Záruba mobil: 602 327 268
  e-mail: Jan.Zaruba@czechswimming.cz

Masters Pavel Obr mobil: 724 955 185
  e-mail: Pavel.Obr@czechswimming.cz

Čestný předseda Ing. Vladimír Srb  mobil: 603 515 000
  e-mail: Vladimir.Srb@czechswimming.cz

SEKRETARIÁT ČSPS
Sekretariát Český svaz plaveckých sportů http://czechswimming.cz
 Zátopkova 100/2 - POB 40 tel: 233 017 428  fax: 242 429 209
 160 17 Praha 6 e-mail: info@czechswimming.cz
             
 pro volání z mobilních telefonů lze použít číslo: 603 646 428

Sekretář Mgr. Jan Novotný mobil: 602 177 349
  zam.: 233 017 428 fax: 242 429 209
  e-mail: jan.novotny@czechswimming.cz

Metodik Tomáš Břeň mobil: 603 828 272
  e-mail: tomas.bren@czechswimming.cz

Metodik Štěpán Matek mobil: 737 236 784
  e-mail: stepan.matek@czechswimming.cz
             
 Petr Tippmann mobil: 774 870 016
  zam.: 233 017 442  
  e-mail: petr.tippmann@czechswimming.cz
  
             Jan Bažil mobil: 737 751 551
  zam.: 242 429 207  
  e-mail: jan.bazil@czechswimming.cz
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 Alena Königsmarková zam.: 242 429 207 , 233 017 428
  e-mail: alena.konigsmarkova@czechswimming.cz   
        

VÝBOR SEKCE PLAVÁNÍ

Předseda Petr Adamec mobil: 606 752 438
  e-mail: petr.adamec@czechswimming.cz

Místopředseda Mojmír Axman mobil: 777 697 361
STK  e-mail: mojmir.axman@czechswimming.cz

Člen Luboš Imryšek mobil: 724 820 515
  e-mail: lubos.imrysek@czechswimming.cz

Člen Andrea Balášová mobil: 777 188 012
  e-mail: andrea.balasova@czechswimming.cz

Člen Petr Vodák mobil: 604 344 131
  e-mail: petr.vodak@czechswimming.cz

Člen Petr Thiel mobil: 606 493 083
  e-mail: petr.thiel@czechswimming.cz

Člen Vlastimír Perna mobil: 603 580 742
 reprezentační trenér RDS e-mail: vlastimir.perna@czechswimming.cz

Člen Roman Havrlant mobil: 608 853 216
 reprezentační trenér RDJ st. e-mail: roman.havrlant@czechswimming.com

Člen Libor Kohut mobil: 608 853 216   
 reprezentační trenér RDJ ml. e-mail: libor.kohut@czechswimming.cz

ČASOMÍRA
 Jan Bažil mobil: 737 751 551
 Zátopkova 100/2 POB 40 zam.: 242 429 207 fax: 242 429 209
 160 17 Praha 6 e-mail: jan.bazil@czechswimming.cz
               bazil@sport-service.cz

 Ondřej Kočovský mobil: 734 233 370
  e-mail: ondrej.kocovsky@gmail.com

 Pavel Kolesár byt: 233 372 196 mobil: 603 737 970
  e-mail: kolda@sport-service.cz

 Lukáš Himr mobil: 604 736 216
  e-mail: humrus@gmail.com

 Mgr. Jan Vokatý mobil: 777 550 186
  e-mail: jvok@volny.cz

 Martin Procházka mobil: 606 479 549
  e-mail: prochyw810i@seznam.cz
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PŘEDSEDOVÉ KRAJSKÝCH SVAZŮ ČSPS
Praha Mgr. Jan Srb byt: 272 733 326 mobil: 777 852 196
  e-mail: jan.srb@czechswimming.cz

Středočeský kraj Lhotka Miloslav mobil: 777 865 786
  e-mail: miloslav.lhotka@czechswimming.cz

Jihočeský kraj bude doplněno mobil: -
  e-mail: -

Plzeňský kraj Jan Bažil mobil: 737 751 551
  e-mail: jan.bazil@czechswimming.cz

Karlovarský kraj Maxová Vendula mobil: 606 862 707
  e-mail: vendulka.maxova@czechswimming.cz

Pardubický kraj Stloukalová Gita mobil: 737 751 551
  e-mail: brigita.stloukalova@czechswimming.cz

Ústecký kraj Roman Eckert mobil: 602 450 366
  e-mail: roman.eckert@czechswimming.cz

Liberecký kraj Štěpán Matek mobil: 737 236 784
  e-mail: stepan.matek@czechswimming.cz

Královohradecký Jiří Medek mobil: 602 173 045
kraj  e-mail: jiri.medek@czechswimming.cz 

Jihomoravský kraj Mgr. Petr Vodák mobil: 604 344 131
  e-mail: petr.vodak@czechswimming.cz

Vysočina MUDr. Petr Svačinka mobil: 604 611 661 
  e-mail: petr.svacinka@czechswimming.cz

Zlínský kraj Zdenek Oharek mobil: 777 893 534
  e-mail: zdenek.oharek@czechswimming.cz

Olomoucký kraj Dušan Viktorjenik mobil: 604 723 283
  e-mail: dusan.viktorjenik@czechswimming.cz

Moravskosezský Mojmír Axman mobil: 777 697 361
kraj  e-mail: mojmir.axman@czechswimming.cz  
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Praha Mgr. Jan Srb byt: 272 733 326 mobil: 777 852 196
  e-mail: jan.srb@czechswimming.cz

Střední Čechy Slavomír Cirnfus byt: 311 215 295 mobil: 737 884 985
  e-mail: slavomir.cirnfus@czechswimming.cz

Jižní Čechy Ondřej Špok mobil: 723 085 631
  e-mail: ondrej.spok@czechswimming.cz

Západní Čechy Jan Bažil mobil: 737 751 551
  e-mail: jan.bazil@czechswimming.cz

Severní Čechy Petr Thiel mobil: 606 493 083
  e-mail: petr.thiel@czechswimming.cz

Východní Čechy RNDr. Bedřich Frýza byt: 461 531 819 mobil: 606 650 724
  zam.: 461 530 096 fax: 461 579 167
  e-mail: bedrich.fryza@czechswimming.cz

Jižní Morava Mgr. Petr Vodák mobil: 604 344 131
  e-mail: petr.vodak@czechswimming.cz

Vysočina Zdeněk Krčál mobil: 721 719 353  
  e-mail: zdenek.krcal@czechswimming.cz

Střední Morava Petr Adamec mobil: 606 752 438
  e-mail: petr.adamec@czechswimming.cz

Severní Morava Mojmír Axman mobil: 777 697 361
    e-mail: mojmir.axman@czechswimming.cz 
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