SOUTĚŽNÍ ŘÁD ZIMNÍHO PLAVÁNÍ
1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v zimním plavání na
celém území ČR. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná pro všechny registrované
členy, plavecké oddíly a kluby (dále jen oddíly) Českého svazu plaveckých sportů (ČSPS).
Výklad soutěžního řádu provádí sekce dálkového a zimního plavání (DZP), jeho případné
změny a doplňky v souladu se stanovami ČSPS provádí valná hromada sekce DZP.

2.

STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

2.1.

Strukturu soutěží zimního plavání v působnosti ČSPS stanovuje sekce DZP a schvaluje valná
hromada.
Věkové kategorie
- dorostenci, dorostenky
15 - 17 let
- muži, ženy
18 - 39 let
- masters A
40 - 49 let
- masters B
50 - 59 let
- masters C
60 - 69 let
- masters D
70 let a starší
Při celkovém hodnocení Českého poháru (ČP) platí pro všechny kategorie věkové kategorie
stanovené pravidly FINA.
Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující kalendářní rok, ve kterém závodník dovrší
uvedený věk a ve kterém dokončí danou sezónu, probíhající v zimním plavání systémem
podzim – jaro. Přechod do vyšší věkové kategorie se provádí při zahájení sezóny.
Do soutěže ČP oddílů se započítávají všechny body všech členů oddílu.
Do soutěže ČP jednotlivců se započítávají body z nejlépe bodovaných soutěží závodníka.
Každému soutěžícímu se započítává 10 soutěží.
Pokud je na delších tratích vyhlášena sportovní soutěž, jsou organizátoři povinni uspořádat
sportovní soutěž i na trati 500 m, jestliže na této trati plavou dorostenci.

2.2.

2.2.1.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

3.

PLÁNOVÁNÍ SOUTĚŽÍ

3.1.

Plánování všech plaveckých soutěží v zimním plavání, konaných na území České republiky se
řídí termínovou listinou, vydanou sekcí DZP.
Termínová listina obsahuje termíny mistrovských a nemistrovských soutěží pro sezónu
členěnou systémem podzim - jaro.
Návrhy na zařazení soutěže do kalendáře soutěží zasílají oddíly na adresu člena sekce DZP
pověřeného řízením úseku sportovně technické komise (STK) zimního plavání nejpozději do
30.5. pro nadcházející sezónu zahajovanou v 10. měsíci daného roku.
Termíny, obsažené v termínové listině sekce DZP jsou závazné a je možno je měnit jen se
souhlasem této sekce.

3.2.
3.2.1.

3.3.

4.

ODVOLÁNÍ SOUTĚŽE

4.1.

Pokud není možno soutěž uvedenou v termínové listině ČSPS uskutečnit, je pořadatel
povinen ihned
vyrozumět všechny přihlášené plavecké oddíly, sekretariát ČSPS a
delegované rozhodčí.
Zpráva o odvolání soutěže musí být doručena (telegraficky, faxem, telefonicky, …) nejpozději
24 hodin před zahájením soutěže, pokud nejde o vyšší moc.
Při nedodržení ustanovení odst. 4.1. a 4.2. je pořadatel povinen uhradit účastníkům soutěže i
delegovaným rozhodčím vzniklé náklady.

4.2.
4.3.

5.

ZÁKAZ SOUTĚŽÍ
ČSPS může, pokud pro to jsou mimořádné důvody (epidemie, karanténa, státní smutek, atp.),
vydat zákaz pořádání soutěží v obvodu své působnosti a to na určitý termín nebo období.

6.

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY

6.1.

Sportovně technické dokumenty (STD) obsahují termínovou listinu, rozpisy mistrovských
soutěží, rámcové pokyny pro organizování soutěží a adresář registrovaných plaveckých oddílů
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6.2.
6.3.

6.4.

v ČR s platností na jeden kalendářní rok.
Sportovně technické dokumenty schvaluje sekce DZP a vydává ČSPS nejpozději do 30.10.
pro následující rok s upřesňujícími údaji započaté sezóny.
Údaje ve sportovně technických dokumentech ČSPS jsou závazné pro všechny oddíly, orgány
a členy ČSPS. Nedodržení ustanovení sportovně technických dokumentů se považuje za
porušení soutěžního řádu.
Adresář oddílů zimního plavání obsahuje adresu organizačního pracovníka a přidělenou
zkratku. Zkratky pro oddíly přiděluje VV ČSPS při registraci. Přidělené zkratky jsou závazné.

7.

HLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ

7.1.

Každý plavecký oddíl nebo jiná organizace, která pořádá soutěž v zimním plavání, uvedenou
v termínové listině ČSPS, resp. určenou pro 2 a více oddílů, je povinen ohlásit tyto závody
sekretariátu ČSPS nejméně jeden měsíc před konáním soutěže a to zasláním rozpisu soutěže
k evidenci.
Pořadatel je povinen uspořádat soutěž s dodržením všech směrnic a nařízení, jež se na
pořadatelství soutěží vztahují.

7.2.

8.

ROZPIS SOUTĚŽE
Rozpisy soutěží obsahují základní údaje o soutěži a technické, ekonomické a organizační
pokyny pro plavecké oddíly, které se chtějí soutěže zúčastnit. Rozpis soutěže musí
obsahovat:

8.1.

8.2.

8.3.

Všeobecná ustanovení:
- úplný název soutěže
- pořadatele soutěže a složku pověřenou technickým uspořádáním
- termín, místo a hodinu konání soutěže
- termín, adresu a způsob podání přihlášek
- hospodářské a organizační podmínky soutěže
- adresu a telefonické (faxové event. e-mailové) spojení na pracovníka, který podává
podrobnější informace o soutěži.
Technická ustanovení:
- program soutěže, délky tratí, počet rozplaveb, případně kvalifikační limity
- způsob kontroly dokladů závodníků
- výši startovného
- popis závodiště - délku okruhu
- způsob startu a soutěže, určení tratí pro sportovní soutěž s plaváním na čas
- předpokládanou teplotu vody
- způsob vyhodnocení soutěže, titul, ceny
- je-li povolen start mimo soutěž a za jakých podmínek.
Pokud jsou výše uvedené náležitosti uvedeny ve STD, není pořadatel povinen rozesílat další
rozpis.

9.

PŘIHLÁŠKA V SOUTĚŽÍCH JEDNOTLIVCŮ

9.1.

Rozpis soutěže stanoví způsob přihlašování. Užívá se tiskopisů “Soupiska k soutěžím
v dálkovém a zimním plavání”.
Soupiska musí být vypsána strojem nebo hůlkovým písmem a obsahuje:
- závaznou zkratku oddílu
- název, datum a místo konání soutěže
- příjmení, nezkrácené jméno, ročník narození závodníka
- platný výkonnostní otužilecký stupeň
- zakřížkovanou disciplínu - délku přihlašované tratě
- počet přihlášených závodníků a závodnic
- jméno a adresu činovníka, na kterého má být zaslána veškerá korespondence
(protokol, startovní listina, organizační pokyny, výsledky atd.)
Soupiska zaslaná v papírové formě obsahuje podpis odpovědného pracovníka a je opatřena
razítkem oddílu. Soupiska zaslaná elektronickou poštou obsahuje jméno odpovědného
pracovníka .
Při pozdě doručené přihlášce na Mistrovství ČR rozhodne vrchní rozhodčí soutěže o
případném startu závodníka, ale pouze mimo soutěž.
Při pozdě doručené přihlášce nebo přihlášce v místě závodu Českého poháru může pořadatel

9.1.1.

9.1.2.

9.2.
9.3.
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účtovat přirážku ke startovnému až do výše 100%.
10.

ODVOLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

10.1.
10.2.
10.3.
10.3.1.
10.4.

Podaná přihláška, která byla pořadatelem přijata, zavazuje k účasti.
Odvolat přihlášku je možné omluvou.
Omluva
Omluva musí být podána vedoucím družstva při prezentaci.
Soutěžící může vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám, případně momentální formě
provést změnu původně přihlášené trati. Změnu nahlašuje zástupce oddílu při prezenci.

11.

STARTOVNÍ LISTINA

11.1.

Termín zveřejnění startovní listiny mistrovství republiky je nejpozději 3 dny před zahájením
soutěže. Startovní listina musí být zveřejněna na webových stránkách zimního plavání nebo
odeslána plaveckým oddílům, které přihlásily své závodníky.
Startovní listina obsahuje:
- úplný název a místo soutěže
- datum a hodinu začátku závodů
- discipliny v pořadí podle rozpisu soutěže
- zařazení soutěžících v jednotlivých disciplinách a rozplavbách s uvedením příjmení,
jména, ročníku narození a zkratky plaveckého oddílu
Pro všechny věkové kategorie je stanoven kvalifikační limit pro účast na mistrovství (MČR).
STK stanoví výši limitu pro jednotlivé kategorie nejpozději 3 měsíce před termínem MČR.

11.2.

11.3.

12.

DOKLADY ZÁVODNÍKŮ A JEJICH KONTROLA

12.1.

Soutěžící, který se zúčastní soutěže v zimním plavání, musí při kontrole dokladů předložit
platný registrační průkaz ČSPS, případně i další doklady stanovené rozpisem soutěže.
Termín, místo a hodina kontroly dokladů jsou stanoveny rozpisem soutěže a upřesněny
v protokolu o sestavení startovní listiny.
Při kontrole dokladů předloží vedoucí družstva, případně trenér, požadované doklady za
všechny závodníky svého oddílu.
Závodníkům, kteří nemají při presentaci doklady v pořádku, nebude povolen start v soutěži.
Závodníci, kteří se do konce stanovené doby bez předchozí omluvy neprezentují, budou
automaticky vyškrtnuti ze startovní listiny a vysílající složka uhradí pořadateli veškeré náklady
spojené s účastí závodníka, případně i vedoucího.
Výjimku z bodu 12.4. a 12.5. může udělit jury (není-li jmenována - vrchní rozhodčí) na základě
posouzení důvodů neúčasti na prezentaci, které jsou nezávislé na závodníkovi, resp. oddílu.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.

13.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Výsledky soutěží zimního plavání musí být zpracovány takto:
Titulní list - strana 1
- název pořadatele soutěže
- přesný a úplný název závodů podle rozpisu
- termín a místo konání včetně adresy
- popis závodiště
- teplota vody, vzduchu a povětrnostní podmínky
- zdravotní zabezpečení
- jméno vrchního rozhodčího
- jmenovité složení komise jury
13.2. Sbor rozhodčích
- obsazení všech funkcí rozhodčích s uvedením příjmení a nezkráceného jména
13.3. Vlastní výsledky
13.3.1. Jednotlivé discipliny musí být zapsány podle rozpisu soutěže
13.3.2. U každého závodníka musí být uvedeno:
- pořadí v případě sportovní soutěže - určené vrchním časoměřičem (v případě
stejného pořadí se umístění napíše u prvého závodníka, u dalších se vynechává)
- příjmení, nezkrácené jméno, rok narození a závazná zkratka oddílu
- výsledný čas s přesností na vteřiny, případné mezičasy jednotlivých okruhů
- bodování
13.4. U závodů s mezinárodní účastí je nutno za stránku se sborem rozhodčích přidat samostatnou
13.1.
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stránku s úplným seznamem zúčastněných oddílů jak zahraničních, tak i domácích
s použitými zkratkami.
13.5. Jako výsledků je možno použít výstupních sestav z počítače, za předpokladu dodržení kritérií
stanovených v odstavcích 13.1. až 13.4.
13.6. Výsledky musí být napsány a vytištěny tak, aby je bylo možno svázat do desek bez újmy na
čitelnosti celého textu (vnitřní okraj cca 5 cm).
13.7. Zodpovědnost za zpracování a odeslání výsledků má pořádající oddíl.
Výsledky domácí soutěže musí být odeslány do 5 dnů a uveřejněny na webových stránkách
zimního plavání nejpozději do 7 dnů po termínu konání soutěže.
13.7.1. Výsledky jednotlivých rozplaveb při závodě na pořadí zveřejní pořadatel vhodnou formou
(např. na vývěsce, přečtením nebo rozdáním již rozmnožených výsledků) nejpozději 1 hodinu
po skončení poslední rozplavby.
13.8. Výsledky ze soutěží v zahraničí nebo výpisy výsledků se zasílají nejpozději do 10 dnů po
návratu ze zahraničí na ČSPS a pracovníkovi STK. Zodpovědnost za zpracování výpisu a
rozeslání výsledků adresátům má zúčastněný oddíl.
13.9. Výpis výsledků soutěže v zahraničí musí obsahovat:
- název soutěže v zahraničí s doplňkem "Výpis výsledků"
- termín, místo konání, délku trati, teplota vody, vzduchu, povětrnostní podmínky
- výpis jednotlivých výsledků při dodržení odstavce 13.3.
- datum vyhotovení výpisu, příjmení, jméno, podpis pracovníka, který provedl výpis
výsledků
14.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ

14.1.

Povinnosti závodníků:
- dodržovat Pravidla ZP, Soutěžní řád ZP a rozpis soutěže
- chovat se na závodech ukázněně a podřizovat se rozhodnutím rozhodčích
- zúčastnit se zahajovacího nástupu při zahájení soutěže s výjimkou závodníků,
startujících v 1.disciplíně
- dostavit se včas k prezentaci před startem
Povinnosti vedoucího družstva a trenéra:
- dodržovat Pravidla ZP, Soutěžní řád ZP a rozpis soutěže
- předkládat při prezentaci doklady závodníků, předepsané rozpisem soutěže
- odpovídá za technickou a fyzickou způsobilost svých závodníků
- zabezpečovat včasný nástup závodníků k zahajovacímu nástupu, prezenci před
závodem a k vyhlašování vítězů
Vedoucí družstva má právo:
- jednat s vrchním rozhodčím jménem svého družstva a jeho členů, podávat jménem
oddílu námitky
- upozornit před zahájením závodů vrchního rozhodčího na případné závady, které
mohou nepříznivě ovlivnit regulérnost závodů, zdraví nebo bezpečnost závodníků
- zúčastnit se projednávání námitek svého družstva
Povinnosti pořádajícího oddílu:
- zajistit soutěž organizačně, sportovně technicky v souladu s příslušnými předpisy
- určit začátek soutěže (pokud není určen orgánem soutěže) s přihlédnutím ke spojení
tak, aby oddíly měly spojení veřejnou dopravou
- zabezpečit pro závody účast stanoveného počtu kvalifikovaných rozhodčích
- zajistit zdravotní službu
- zajistit bezpečnost plavců dostatečným počtem záchranných lodí nebo jinak
- zajistit zpracování výsledků a rozeslání dle rozdělovníku sekce DZP do 5 dnů po
skončení soutěže
- uschovat záznamy časoměřičů a rozhodčích v cíli nejméně 2 měsíce po skončení
závodů
- při hromadném startu z hlubší vody zajistit dobrý a dostatečný přístup na start všem
(více žebříků, úprava břehu apod.)
- jmenovat jury ve složení zástupce pořadatele, delegát soutěže a zástupce
zúčastněných oddílů, přičemž se v jury nemohou sejít dva zástupci jednoho
klubu/oddílu.
Povinnosti hostujícího plaveckého oddílu:
- dostavit se včas k závodům nebo se telegraficky (faxem) omluvit pořadateli
nejpozději 48 hodin před stanoveným začátkem soutěže a uhradit z toho vyplývající
vzniklé škody.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
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15.

NÁMITKY

15.1.

15.5.4.
15.6.

Předmětem námitek se může stát jen záležitost řádně odůvodněná a podložená doklady.
Námitky související s průběhem soutěže je možno podat v těchto případech:
- při porušení Pravidel ZP, soutěžního řádu, sportovně technických dokumentů,
rozpisu soutěže a ostatních vnitrosvazových předpisů
Námitky je nutno podat v těchto termínech:
Je-li důvod známý před začátkem soutěže, musí být námitka uplatněna před stanoveným
začátkem soutěže a to na adresu řídícího orgánu soutěže doporučeným dopisem nebo
písemně vrchnímu rozhodčímu.
Je-li důvod námitky znám až v průběhu soutěže, musí být námitka uplatněna v průběhu
soutěže, nejpozději však 30 minut po skončení příslušného závodu.
Pokud není možno důvod námitky zjistit v průběhu soutěže, musí být námitka uplatněna
nejpozději l5 dnů po skončení soutěže doporučeným dopisem namítajícího oddílu na adresu
řídícího orgánu soutěže.
K námitce musí být přiložen vklad resp. doklad o zaplacení vkladu.
Výše vkladu v soutěžích pořádaných v rámci ČSPS:
jednotlivci
družstva
soutěže ČP
30,- Kč
60,- Kč
mistrovské ČR
100,- Kč
200,- Kč
Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají.
Převzetí vkladu potvrdí vrchní rozhodčí nebo funkcionář sekce DZP. Při zamítnutí námitky
propadá vklad ve prospěch řídícího orgánu soutěže, který o věci rozhodl.
Vklad se namítajícímu vrátí, pokud bylo námitce nebo odvolání vyhověno z části nebo v plné
míře.
O námitce rozhoduje:
V průběhu soutěže jury jmenovaná řídícím orgánem soutěže nebo vrchní rozhodčí, pokud jury
nebyla pro danou soutěž jmenována. Rozhodnutí jury nebo vrchního rozhodčího musí být
provedeno nejpozději 60 minut po skončení příslušné soutěže.
Pokud byla námitka zaslána písemně řídícímu orgánu soutěže, rozhodne řídící orgán
nejpozději do 30 dnů od doručení. Ve stejném termínu oznámí rozhodnutí oddílu.
Proti rozhodnutí orgánu první instance je možno v odůvodněných případech podat
prostřednictvím výboru oddílu odvolání. Odvolání je nutno podat doporučeným dopisem,
odeslaným do 15 dnů po oznámení rozhodnutí I.instance na adresu ČSPS. Odvolání nemá
odkladný účinek.
Pokud o námitce rozhodovala jury nebo vrchní rozhodčí, je příslušným odvolacím orgánem
sekce DZP. O odvolání proti rozhodnutí sekce DZP (rozhodovala-li již o námitkách jako orgán
I.instance) rozhoduje výkonný výbor ČSPS.
K odvolání je nutné přiložit doklad o složení vkladu ve výši dle článku 15.3.1.
Orgán druhé instance rozhodne o odvolání dle výsledků vlastního šetření s přihlédnutím
k vyjádření orgánu první instance, k platným pravidlům a sportovně technickým předpisům.
Do konečného rozhodnutí orgánu druhé instance platí původní rozhodnutí o námitce.
Rozhodnutí orgánu druhé instance je konečné a není proti němu odvolání.

16.

ROZHODČÍ

16.1.

Rozhodčím DZP se může stát každý člen ČSPS starší 16 let, který absolvoval předepsané
školení, úspěšně složil zkoušky a byl jmenován ČSPS.
Kvalifikační podmínky, způsob školení a dalšího vzdělávání rozhodčích stanoví sekce DZP.
Sbor rozhodčích na mistrovské soutěže deleguje příslušný řídící orgán soutěže (sekce DZP) a
oznámí jej pořadateli nejpozději měsíc před konáním soutěže. Delegace je buď jmenovitá
nebo je stanoven počet rozhodčích, které má pořádající oddíl zajistit.
Každý delegovaný rozhodčí je povinen dostavit se v určený den a hodinu na místo konání
soutěže a ohlásit se vrchnímu rozhodčímu. Nemůže-li rozhodčí z vážných důvodů delegaci
přijmout, je povinen neprodleně odeslat omluvu orgánu, který jej delegoval.
Při prezentaci je rozhodčí povinen předložit platný registrační průkaz ČSPS s vyznačenou
kvalifikací rozhodčího.
Úbor rozhodčího pro zimní plavání není stanoven. Každý rozhodčí musí mít píšťalku, psací
potřeby a označení.
Hospodářské náležitosti (odměna, cestovné, stravné, nocležné ap.) se poskytují rozhodčím
podle platných směrnic. Náležitosti se vyplácejí zásadně po skončení závodu a pouze za
dobu, po kterou rozhodčí funkci vykonával.
Závodník, který startuje na závodech, nemůže na těchto závodech zastávat funkci rozhodčího.

15.2.
15.2.1.

15.2.2.
15.2.3.

15.3.
15.3.1.

15.3.2.
15.3.3.
15.3.4.
15.4.
15.4.1.

15.4.2.
15.5.

15.5.1.

15.5.2.
15.5.3.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.
16.6.
16.7.

16.8.
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17.

VYKONNOSTNÍ STUPNĚ

Zimní plavání nebylo zahrnuto do jednotné klasifikace ČSTV. Plavci získávají tzv. výkonnostní
stupně zimního plavání.
17.2. Pravidla pro získávání výkonnostních stupňů zimního plavání. Výkonnostní stupně lze získat
dokončením soutěže ve vodě do 4°C za zdolání dané trati na stojaté vodě.
Trať (v m)
výkonnostní stupeň
100
III.
(třetí)
250
II.
(druhý)
500
I.
(první)
750 a 1000
M.
(mistrovský)
V proudící vodě do 4°C lze získat výkonnostní stupně:
Trať (v m)
výkonnostní stupeň
250
III.
(třetí)
500
II.
(druhý)
750
I.
(první)
1000
M.
(mistrovský)
V silně tekoucí vodě do 4°C lze získat výkonnostní stupně:
Trať (v m)
výkonnostní stupeň
500
III.
(třetí)
750
II.
(druhý)
1000
I.
(první)
17.3. Rozsah závodění je omezen dle výkonnostních stupňů zimního plavání získaných v minulé
nebo probíhající sezóně.
17.3.1. Pro kategorie dospělých (18 let a starších) je rozsah závodění omezen při teplotě vody do 8°C
včetně a platí omezení:
výkonnostní stupeń získaný
žádný
III.
II.
I. až M.
v minulé sezóně
maximální trať (v m)
250
500
750
1000
17.1.

výkonnostní stupeń získaný
III.
II.
I.
M.
v probíhající sezóně
maximální trať (v m)
500
500
750
1000
17.3.2. Pro kategorie dorostu platí omezení:
a) Při teplotě vody nad 8°C mohou soutěžit na tratích do 500 m bez omezení.
b) Při teplotě vody 4,1-8°C je rozsah závodění omezen dle dosaženého
výkonnostního stupně:
výkonnostní stupeń získaný
žádný
III.
II.
I.
v probíhající nebo minulé
sezóně
maximální trať (v m)
250
500
500
500
c) Při teplotě vody do 4°C včetně je rozsah závodění omezen dle dosaženého
výkonnostního stupně:
výkonnostní stupeń získaný
žádný
III.
II.
I.
v probíhající nebo minulé
sezóně
maximální trať (v m)
100
250
500
500
17.4. Při neobhájení výkonnostního stupně v minulé sezóně degraduje dříve získaný stupeň pro
účely povolení nejdelší tratě za každou vynechanou sezónu o jeden stupeň.
18.

BODOVÁNÍ

18.1.

Body a výkonnostní stupně jsou soutěžícím přidělovány podle délky uplavané trati. Soutěž
mužů a žen se boduje samostatně.
Podle bodovací tabulky může získat body pouze plavec registrovaný v Českém svazu
plaveckých sportů na soutěži pořádané v rámci ČP ZP.
Do počtu bodovaných plavců na jednotlivých tratích se započítávají pouze plavci s nenulovými
základními body za uplavanou trať. U nebodovaných plavců je uveden důvod (diskvalifikace,
nesplnění časového limitu, mimo soutěž apod.).
Výkonnostní stupně se získávají při teplotě do 4°C:

18.2.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.

1000 750 500 250 100
m
m
m
m
m Charakter tratě
M
M
I
II
III
stojatá
M
I
II
III
tekoucí
I
II
III
silně tekoucí
Bodovací tabulka obsahuje body vítěze:
1000 750 500 250 100
100 m
m
m
m
m
m bez bonif.
Charakter tratě
Koef.
(330)
8,1°C -> 4,1-8°C
370 240 100 50
8
1
tekoucí sil.tekoucí 0,8
8,1°C -> 4,1-8°C
2,1-4°C
410 270 110 55
9
2
stojatá
tekoucí sil.tekoucí 0,9
4,1-8°C
2,1-4°C
0-2°C
450 300 120 60
10
3
stojatá
tekoucí sil.tekoucí 1
2,1-4°C
0-2°C
490 320 130 65
11
4
stojatá
tekoucí
1,1
0-2°C
530 350 140 70
12
5
stojatá
1,2
10-3
2
1,5
1
0,5
0
Bodový odstup tratě
Na soutěžních tratích se počítá bodový zisk soutěžících podle následujících pravidel:
Pro nejdelší pořádanou trať 1000m (respektive 750m) je bodový odstup:
za 1.místem 10 bodů
za 2.místem 8 bodů
za 3.místem 6 bodů
za 4.místem 5 bodů
za 5.místem 4 body
a dále jsou odstupy po 3 bodech.
Na ostatních tratích je bodový zisk vyjádřen vzorcem:
body tabulky – ( (pořadí bodovaného plavce na trati – 1) * bodový odstup tratě )
Při shodném pořadí se výsledné body počítají tak, že se odpovídající bodové zisky sečtou,
podělí počtem soutěžících se shodným pořadím a výsledek zaokrouhlí na jednu desetinu
nahoru.
Pokud je 750 m nejdelší tratí soutěže s bonifikací za pořadí, plave se trať 750 m za body o
koeficient nižšího kilometru (včetně bodového odstupu tratě).
Pokud se trať plave bez bonifikace za pořadí, plave se za body vítěze nejbližší kratší tratě
(100m bez bonifikace má svou vlastní řadu).
Účastníkům na MČR v ZP v prsařském způsobu, kteří splnili kvalifikační podmínky a plavali
prsařským způsobem, se stanoví pořadí pro účely bodování tohoto závodu do ČP z tzv.
přepočtených časů. Přepočtený čas se stanoví vynásobením dosaženého času přepočtovým
koeficientem. Koeficient stanoví a vyhlásí STK před mistrovstvím. Koeficient se stanovuje
z poměru nejlepších časů předchozího kalendářního roku na 200VZ a 200P na 50-ti metrovém
bazénu TOP 10 plavců a plavkyň v ČR.
Závodníkovi, který je diskvalifikován z důvodu porušení pravidel týkajících se plaveckého
způsobu prsa (pravidla SW 7 - prsa), se hodnotí jeho výkon v ČP ZP jako výkon volným
způsobem.
PENĚŽITÁ PLNĚNÍ

Pořadatelé soutěží mohou požadovat od účastníků soutěže startovné ke krytí organizačních
nákladů. O výši částky rozhoduje pořadatelský oddíl. Startovné je úměrné účelu, uvedenému
v tomto odstavci.
19.2. Při podání námitek a odvolání proti rozhodnutí orgánů ČSPS se vybírají vklady dle ustanovení
odst. 15.3.1. a dalších předpisů ČSPS (registrační, přestupní řád).
19.3. Za porušení ustanovení předpisů ČSPS může být udělena pořádková pokuta.
19.3.1. V disciplinárním řízení může sekce DZP uložit maximální pokutu do výše
500,-Kč.
19.3.2. Za běžné přestupky vyměří sekce DZP pokutu takto:
Nerespektování rozpisu soutěže ze strany pořadatele podle STD
100,-Kč
Nezaslání výsledků ze soutěží českého poháru ČSPS pracovníkovi STK a
zúčastněným oddílům do 10 dnů po soutěži
100,-Kč
Nesplnění podmínek o obsahu a úpravě výsledků
50,-Kč
Při opakovaných přestupcích
dvojnásobek částek
19.1.
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Platnost soutěžního řádu od 29.9.2014
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