
přihlašovaní do soutěže družstev pro 1. kolo 2022 zůstává shodné s předchozími
roky, tzn. že  vyplněný  tiskopis  "PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE DRUŽSTEV" zašlou 

oddíly/kluby do termínu přihlášek e-mailem na adresu denny.cz@seznam.cz

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

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

faktury od  provozovatele  bazénu, odměny  rozhodčím,  podložené kopií výplatní

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

dotace od ČSPS.

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

přesný počet přijatých družstev od jednotlivých oddílů/klubů, uzavřený k termínu 

odhlášek. Startovné ve výši 1 000,- Kč za každé přihlášené a včas  neodhlášené 

družstvo  uhradí zúčastněné oddíly a kluby na základě  faktury zaslané e-mailem

na jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.

Závody se plavou v rozplavbách  přímo  na čas, 1. kolo soutěže je kvalifikací pro

semifinále  Mistrovství  ČR  družstev  2022.  Postup  do  semifinále  soutěže  se 

řídí ustanoveními uvedenými v rozpisu soutěže, ve STD ČSPS 2022.

1,    200 m prsa ženy 15,    200 m volný způsob ženy

2,    200 m prsa muži 16,    200 m volný způsob muži

3,    100 m volný způsob ženy 17,    100 m prsa ženy

4,    100 m volný způsob muži 18,    100 m prsa muži

5,    200 m motýlek ženy 19,    200 m znak ženy

6,    200 m motýlek muži 20,    200 m znak muži

7,    100 m znak ženy 21,      50 m volný způsob ženy

8,    100 m znak muži 22,      50 m volný způsob muži

9,    400 m polohový závod ženy 23,    100 m motýlek ženy

10,    400 m polohový závod muži 24,    100 m motýlek muži

11,    400 m volný způsob ženy 25,    200 m polohový závod ženy

12,    1500 m volný způsob muži 26,    200 m polohový závod muži

13,    4x100 m  polohová štafeta ženy 27,    800 m volný způsob ženy

14,    4x100 m  polohová štafeta muži 28,    400 m volný způsob muži

29,    4x100 m volný způsob ženy

30,    4x100 m volný způsob muži

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

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod. Rozplavání 14,30 - 15,20 hod.
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Časový pořad disciplin:

1. půlden - sobota 29. 1. 2022 2. půlden - sobota 29. 1. 2022

Informace: Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Systém soutěže:

Startovné

Termín odhlášek: do čtvrtka 27. 1. 2022, e-mailem na adresu denny.cz@seznam.cz

Hospodářské podmínky:

Termín přihlášek: do pátku 21. 1. 2022

Přihlášky:

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV  -  1. kolo

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl

Datum a místo konání: 29. 1. 2022       Městský bazén Mladá Boleslav



samostatná  družstva  mužů  a  žen. V  každé  disciplině  jednotlivců  mohou za

družstvo  startovat  maximálně  dva  závodníci,  nejméně však jeden. Za každé 

družstvo startuje pouze jedna štafeta. Nedodržení  počtu  startujících závodníků 

v  disciplinách jednotlivců, případně nenastoupení štafety, znamená diskvalifikaci

družstva pro celou soutěž.

do  soutěže  bude  přijato  maximálně  12  družstev  mužů a 12  družstev  žen. 

Pokud bude počet  přihlášených  družstev  vyšší,  budou  přijata  přednostně  A  

družstva jednotlivých oddílů a klubů, dále družstva, která startovala  v soutěži  v  

roce 2020. U nově přihlášených družstev rozhodne dřívější podání přihlášky.

závodníci a závodnice mohou v Mistrovství ČR družstev startovat celkem za oba

půldny ve 4 disciplinách jednotlivců a obou štafetách, při dodržení omezení počtu

startů pro věkové kategorie žactva uvedené v Soutěžním řádu plavání.

hostování zahraničních závodníků neregistrovaných u ČSPS není povoleno.

v  celé soutěži  se bodují  jednotlivé výkony dle bodovacích  tabulek  FINA 2021. 

Štafety  se  bodují  podle  disciplín  jednotlivců,  a to  tak,  že 4x100 m polohová

štafeta  se  boduje  jako  400 m polohový závod  a  4x100 m  volný způsob se 

boduje jako 400 m volný způsob. 

Závodiště: Krytý bazén 25 m, 6 drah
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Měření časů: Poloautomatické časoměrné zařízení.

Hostování:

Bodování:

Omezení startů:

Omezení počtu družstev:

Startují:
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