4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ
Ve znění doplňků schválených Valnou hromadou oddílů sekce DZP dne 3. 9. 2016
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v dálkovém plavání na celém
území ČR. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná pro všechny registrované členy, plavecké
oddíly a kluby ČSPS. Výklad soutěžního řádu provádí výbor sekce dálkového a zimního plavání, jeho
případné změny a doplňky v souladu se stanovami ČSPS provádí valná hromada sekce dálkového a
zimního plavání.
Tam, kde soutěžní řád dálkového plavání plně nepokrývá zásady nutné při vypisování, pořádání a
řízení soutěží v dálkovém plavání na území ČR, použije se v přiměřené míře soutěžní řád plavání,
případně další řády ČSPS.
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STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

2.1

Strukturu soutěží v dálkovém plavání v působnosti ČSPS stanovuje výbor sekce dálkového
a zimního plavání a schvaluje valná hromada

2.2

Soutěží ČP se mohou zúčastnit závodníci a závodnice, kteří jsou registrováni v ČSPS nebo
v SPF, pokud splňují ustanovení Soutěžního řádu a předloží platný registrační průkaz. Za
zdravotní způsobilost závodníka nebo závodnice zodpovídá jejich trenér příp. vedoucí
družstva na příslušné soutěži.

2.3

Závodníci registrovaní u jiné členské federace FINA a neregistrovaní plavci mohou na
soutěžích dálkového plavání pořádaných v rámci Českého poháru startovat se souhlasem
pořadatele soutěže, ale bez nároku na body do Českého poháru (netýká se plavců
registrovancýh v SPF). Na závodech startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese
žádnou zodpovědnost.

2.4

Věkové kategorie (platí v závodech Českého poháru)
• mladší žáci, žačky
10 – 11 let
• starší žáci, žačky
12 – 13 let
• kadeti, kadetky
14 – 15 let
• muži, ženy
16 let a starší
- dorostenci, dorostenky
• mladší
16 – 17 let
• starší
18 – 19 let
- masters 25 let a starší (dělí se na jednotlivé kategorie po 5 letech)
• kategorie A 25 – 29 let
• kategorie B 30 – 34 let
• kategorie C 35 – 39 let atd.

2.4.1

Pořadatel může upravit hodnocení kategorie masters při jednotlivých soutěžích sloučením
některých věkových skupin.

2.4.2

Při M-ČR kategorie masters se vyhlašují tři nejlepší plavci v kategoriích stanovených FINA
(tj. od 25 let výše po 5 letech až do věkové skupiny podle potřeby), přičemž nemusí být
dodrženo pravidlo tří plavců v kategorii na startu. Plavcům kategorií masters nemusí být
při M-ČR udělována medaile.

2.5

Přechod do vyšší věkové kategorie se provádí k 1. 1. toho roku, ve kterém závodník
dovrší uvedený věk.

2.6

Start plavcům mladším 10 let povoluje jmenovitě výbor sekce dálkového a zimního
plavání

2.7

Start jednotlivých kategorií dle SŘ 2.2 musí být společný, ale může být použito
intervalového startu (časovka jednotlivců)

2.8

Organizátorem Mistrovství ČR je výbor sekce DZP.

2.8.1

Pořadatele jednotlivých mistrovských soutěží určuje výbor sekce (zpravidla na základě
nabídky a výběrového řízení)

2.8.2

Mistrovství ČR v dálkovém plavání se uskutečňuje v následujícím rozsahu:

2.8.2.1

Mistrovství ČR dospělých, dorostu a masters na tratích 5km, 10km a 15km nebo 20 km
nebo 25 km

2.8.2.2

Zimní mistrovství ČR v bazénu

2.8.2.3

Mistrovství ČR žactva

2.8.2.4

Mistrovství ČR štafet

2.8.2.5

Mistrovství ČR v týmové soutěži (Team Event)

2.9

Podmínkou startu na MČR je dokončení alespoň jednoho závodu na otevřené vodě o
délce minimálně o jeden stupeň nižší z následující posloupnosti: 1, 3, 5, 10, 15 nebo 20
nebo 25km (tj. na MČR 10km může startovat pouze plavec, který dokončil závod alespoň
na 5km, na MČR 20km pak plavec, který dokončil závod alespoň na 10km apod.).

2.9.1

Pro MČR na otevřené vodě platí, že plavec musí předepsanou trať absolvovat od 1. 8.
předchozího roku do termínu přihlášek, pokud je termín MČR do 31. 7., a od 1. 1. daného
roku do termínu přihlášek, pokud je termín MČR po 1.8.

2.9.2

Podmínkou startu na MČR v bazénu (indoor) je odplavání předepsané vzdálenosti na
otevřené vodě od 1. 1. předcházejícího roku do termínu přihlášek.

2.9.3

Podmínka definovaná v 2.9 neplatí pro MČR na 5km na otevřené vodě pro kategorie
dorost, dospělí a masters.
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PLÁNOVÁNÍ SOUTĚŽÍ

3.1

Plánování všech plaveckých soutěží, konaných na území České republiky se řídí
termínovou listinou, vydanou výborem sekce DZP ČSPS.

3.2

Termínová listina obsahuje termíny mistrovských a pohárových soutěží pro běžný
kalendářní rok. Vychází z termínů uvedených v mezinárodním kalendáři a požadavků
metodického členění roku.

3.3

Termíny závodů, uveřejněné v STD příslušného roku, jsou závazné a je možno je měnit
jen se souhlasem výboru sekce DZP.

3.4

Pořádat jakékoliv další soutěže v termínu mistrovských nebo pohárových soutěžích,
uveřejněných v termínové listině ČSPS, lze jen s písemným souhlasem sekce DZP.
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ODVOLÁNÍ SOUTĚŽE

4.1

Pokud se pořadatel soutěže, uvedené v termínové listině ČSPS, rozhodl soutěž ještě před
termínem přihlášek zrušit, je povinen o této skutečnosti ihned vyrozumět výbor sekce
DZP, případně její sportovně-technickou komisi, a vhodnou formou vyrozumět všechny
kluby registrované v ČSPS (e-mail, zveřejnění na www.plavani.info).

4.2

Pokud není možno soutěž uvedenou v STD v termínové listině ČSPS uskutečnit a stane se
tak až po termínu přihlášek, je pořadatel povinen podat zprávu o odvolání soutěže všem
přihlášeným klubům, výboru sekce DZP resp. její sportovně-technické komisi a
delegovaným rozhodčím.

4.3

Zpráva o odvolání soutěže musí být uveřejněna nejpozději 48 hodin před zahájením
soutěže na webových stránkách dálkového plavání www.plavani.info.

4.4

Při nedodržení ustanovení odst. 4.1, 4.2 a 4.3 je pořadatel povinen uhradit účastníkům
soutěže i delegovaným rozhodčím vzniklé náklady.
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5

ZÁKAZ SOUTĚŽÍ

ČSPS může, pokud pro to jsou mimořádné důvody (epidemie, karanténa, mimořádné klimatické
podmínky, státní smutek apod.), vydat zákaz pořádání soutěží v celé republice nebo určité oblasti a to
na určitý termín nebo období.
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SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY

6.1

Sportovně technické dokumenty obsahují pravidla plavání na otevřených vodách, soutěžní
řád, princip a způsob bodování Českého poháru, termínovou listinu DP, rozpisy
mistrovských a pohárových soutěží, rámcové pokyny pro organizování soutěží, základní
bezpečnostní pokyny a adresář členů výboru sekce DZP.

6.2

Sportovně technické dokumenty (dále jen STD) schvaluje sekce DZP a vydává ČSPS.

6.3

Údaje v STD jsou závazné pro všechny oddíly / kluby, orgány a členy ČSPS. Nedodržení
ustanovení STD se považuje za porušení soutěžního řádu.

7

ROZPIS SOUTĚŽE

Rozpisy soutěží obsahují základní údaje o soutěži a technické, ekonomické a organizační pokyny pro
plavecké oddíly / kluby, které se chtějí soutěže zúčastnit. Rozpis soutěže musí obsahovat:
7.1

Všeobecná ustanovení
a) úplný název soutěže
b) pořadatele soutěže a organizátora
c) termín, místo a hodinu konání soutěže
d) termín, adresu a způsob podaní přihlášek
e) hospodářské a organizační podmínky soutěže
f) e-mailovou adresu a telefonické spojení na pracovníka, který podává podrobnější
informace o soutěži

7.2

Technická ustanovení
a) program soutěže a časový pořad, pořadí disciplín, počet rozplaveb (u zimního
mistrovství), případně kvalifikační limity pro účast v soutěži
b) popis závodiště - délku okruhu
c) výši a způsob úhrady startovného
d) způsob a čas kontroly dokladů závodníků
e) způsob vyhodnocení soutěže, soutěžní kategorie, tituly, ceny

7.3

Výbor sekce dálkového a zimního plavání ČSPS si vyhrazuje právo provést změny v
rozpisu soutěže, pokud si to vyžádá mimořádná situace.
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PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI JEDNOTLIVCŮ

8.1

Rozpis soutěže může stanovit termín a způsob přihlašování a to buď s použitím systému
On-line ČSPS s automatickou kontrolou registrací nebo prostřednictvím e-mailu
uvedeného v rozpisu s použitím elektronického formuláře "Přihláška jednotlivců k
soutěžím v dálkovém plavání" (ke stažení na www.plavani.info) nebo s uvedením alespoň
minimálních náležitostí dle SŘ 8.1.1.

8.1.1

"Formulář přihlášky" musí obsahovat:
• název soutěže, místo, datum
• závaznou zkratku oddílu-klubu
• příjmení, nezkrácené jméno a ročník narození závodníka
• trať a případně vypsaný čas, stanoví-li to rozpis soutěže
• počet přihlašovaných závodníků a závodnic
• datum přihlášky
• jméno a kontakt činovníka

8.1.2

Odkaz na on-line systém ČSPS je k dispozici na stránkách www.czechswimming.cz nebo
www.plavani.info.
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8.2

K účasti na mistrovských a pohárových soutěžích jednotlivců přihlašují plavecké
oddíly/kluby pouze své závodníky a závodnice, tzn. ty, kteří byli v klubu/oddílu
registrování ČSPS v termínu přihlášek.

8.3

K účasti v závodech dálkového plavání přihlašují oddíly a kluby pouze závodníky, kteří
absolvovali lékařskou prohlídku a mohou se tak prokázat lékařským posudkem v souladu
s ustanovením 15.3.

8.4

Při prezentaci může vedoucí družstva nebo trenér změnit délku přihlášené tratě u daného
závodníka pouze směrem dolů (tedy z 10 km na 5 km ap.)

8.4.1

Taková změna je zpoplatněna přirážkou ke startovnému, uvedenému v rozpise, až do
výše 100%

8.5

Při pozdě doručené přihlášce na Mistrovství ČR může výbor sekce rozhodnout o jejím
přijetí.

8.6

Při pozdě doručené přihlášce nebo přihlášce v místě závodu Českého poháru může
pořadatel účtovat přirážku k startovnému až do výše 100%.
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ODVOLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

9.1

Podaná přihláška, která byla pořadatelem přijata, zavazuje k účasti.

9.2

Odvolat přihlášku je možné odhláškou nebo omluvou.

9.3

Odhláška

9.3.1

Oddíl-klub může odhlásit závodníka bez udání důvodů. Odhláška musí být doručena
(písemně, telegraficky, faxem, e-mailem) nejpozději 48 hodin před zahájením soutěže na
adresu pořadatele.

9.3.2

Pokud není přihláška právoplatně odvolána podle odst. 9.3.1, hradí vysílající složka
pořadateli veškeré s tím spojené náklady včetně startovného.

9.4

Omluva

9.4.1

Při kontrole dokladů je nutné omluvit ty závodníky, jejichž přihláška nebyla odhlášena
podle odst. 9.3.1 a kteří se z jakéhokoliv důvodu nedostavili.

9.4.2

Závodník, který se nedostaví ke startu v jedné disciplíně, nesmí startovat v žádné další
disciplíně v téže soutěži. Výjimku může povolit pouze vrchní rozhodčí.

9.5

Neúčast v soutěži, do které byl závodník řádně přihlášen, s výjimkou případů podle odst.
9.3 a 9.4, podléhá disciplinárnímu řízení a peněžitému plnění podle sazebníku pokut.
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STARTOVNÍ LISTINA

10.1

Pro jednotlivé soutěže, jejich organizaci a průběh, je závazná startovní listina. Při
mistrovských soutěžích je pořadatel povinen ji zpracovat nejméně 7 dní před zahájením
soutěže a musí být uveřejněna na webových stránkách dálkového plavání
www.plavani.info a to nejpozději 4 dny před zahájením šampionátu.

10.2

Startovní listina obsahuje:
• úplný název a místo soutěže
• datum a hodinu začátků jednotlivých závodů
• disciplíny v pořadí podle rozpisu soutěže
• v záhlaví každé disciplíny je při zimním mistrovství ČR uveden platný český rekord
• zařazení závodníků v jednotlivých disciplínách a drahách (jen u ZM) s uvedením
příjmení, jména, ročníku narození a zkratky plaveckého oddílu-klubu

10.3

U závodů Českého poháru se předpokládá přijetí všech řádně přihlášených závodníků,
pokud tomu odpovídají příslušné podmínky. Pořadatel však musí oznámit oddílům /
klubům ty závodníky, kteří nebyli na závod přijati.

10.3.1

U zimního mistrovství v bazénu musí pořadatel zaslat e-mailem oddílům / klubům seznam
všech přijatých závodníků (včetně případných náhradníků).
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10.4

Pořadatel je povinen ustanovit a uvést ve startovní listině komisi (jury) ve složení
(alespoň) – delegát sekce DZP, zástupce pořadatele a zástupce jednoho ze tří
nejpočetněji zastoupených přítomných oddílů / klubů.

10.5

Startovní listina, pokud ji neobdrží každý ze startujících oddílů, musí být vyvěšena na
viditelném a přístupném místě a musí ji mít k dispozici v dostatečném množství i sbor
rozhodčích.
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DOKLADY ZÁVODNÍKŮ A JEJICH KONTROLA

11.1

Závodník, který se zúčastní soutěže v dálkovém plavání, musí při kontrole dokladů
předložit platný registrační průkaz ČSPS, potvrzení o lékařské prohlídce obsahující
posudek o zdravotní způsobilosti k dálkovému plavání (včetně testu VO2 max pro výkony
nad 2 hodiny), případně i další doklady stanovené rozpisem soutěže.

11.1.1

Kontrola dokladů nemusí být provedena v případě, že je pro přihlášení závodníka použit
On-line systém ČSPS.

11.2

Termín, místo a hodina kontroly dokladů jsou stanoveny rozpisem soutěže.

11.3

Závodníkům, kteří nemají doklady v pořádku, nebude povolen start v soutěži.

11.4

Závodníci, kteří se do konce stanovené doby neprezentují, budou automaticky vyškrtnuti
ze startovní listiny a vysílací složka uhradí pořadateli veškeré náklady spojené s účastí
závodníka, případně vedoucího.

11.5

Výjimku z bodu 11.4 může udělit vrchní rozhodčí nebo jury na základě posouzení důvodů
neúčasti na prezentaci.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Výsledky soutěží v dálkovém plavání musí být zpracovány takto:
12.1

Strana 1 - titulní list
• úplný a nezkrácený název plaveckého svazu nebo oddílu / klubu, který je
pořadatelem soutěže
• přesný a úplný název závodu podle rozpisu
• termín a místo konání včetně adresy - popis závodiště
• teplota vody, vzduchu a povětrnostní podmínky
 jméno a podpis vrchního rozhodčího.

12.2

Strana 2
• sbor rozhodčích - obsazení všech funkcí rozhodčích s uvedením příjmení,
nezkráceného jména a rozhodcovské třídy
• jmenovité složení komise (viz 10.4.)
• seznam všech zúčastněných oddílů (nejprve závazné zkratky přidělené ČSPS a pak
úplný celý název oddílu-klubu v pořadí – nejprve české oddíly-kluby, pak zahraniční)

12.3

Strana 3 a další – vlastní výsledky:

12.3.1

Jednotlivé disciplíny musí být zapsány podle času startu. 12.3.2
Výsledková listina se
sestavuje společně pro muže (včetně masters a dorostenců), zvlášť pro ženy (včetně
mastersa dorostenek), zvlášť pro starší a mladší žactvo

12.3.3

U každého závodníka musí být uvedeno:
• pořadí určené vrchním časoměřičem
• příjmení, nezkrácené jméno, rok narození, závazná zkratka oddílu-klubu
• výsledný čas s přesností na desetinu vteřiny
• mezičasy jednotlivých okruhů (nemusí být součástí výsledků)
• u neregistrovaných startujících uvést místo zkratky oddílu výhradně - nereg.

12.3.4

Překonání rekordu ČR (při závodech v bazénu) se uvede v řádku pod jménem závodníka

12.4

Jako výsledků je možno použít čitelných výstupních sestav z počítače, za předpokladu, že
budou dodržena kritéria stanovena v odstavcích 12.1 až 12.3
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12.5

Pořadatelé všech oficiálních závodů konaných v ČR jsou povinni do následujícího dne po
skončení soutěže uzavřít a vydat výsledkovou listinu a nejpozději do 3 dnů po skončení
soutěže ji doručit k rukám pracovníků STK na oficiálně určený e-mail
(vysledky@plavani.info) pro potřeby evidence, bodování a zveřejnění na webových
stránkách dálkového plavání.

12.6

Výsledky ze zahraničních soutěží, jejich kopie nebo alespoň výpis výsledků musí být
odeslány nejpozději do 5 dnů po ukončení závodů pracovníkovi STK pro potřeby
evidence. Zodpovědnost za zpracování výpisu a rozeslání výsledků adresátům má vedoucí
zájezdu.

12.7

Výpis výsledků ze zahraničí musí obsahovat:
• název soutěže s doplňkem "Výpis výsledků"
• termín, místo konání, délky tratí (okruhů), teplota vody, vzduchu, povětrnostní
podmínky
• výpis jednotlivých výsledků při dodržení odstavce 12.3.
• datum vyhotovení výpisu, příjmení a jméno, podpis pracovníka, který provedl výpis
výsledků.
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ČESKÉ REKORDY

13.1

České rekordy jsou výkony, dosažené na příslušných tratích při bazénových soutěží
dálkového plavání, zaplavané občany České republiky, při dodržení pravidel.

13.2

České rekordy se vedou na tratích 5000 m, 10000 m, 15000 m, 20000 m, 25000 m,
30000 m, 40000 m, 50000 m, 60000 m a 70000 m pro kategorie dospělých, starších a
mladších dorostenců a masters a v disciplínách 3000 m a 5000 m v kategorii žactva,
samostatně na 25 m a 50 m bazénech.

13.3

O překonání (vyrovnání) rekordu je pořadatel soutěže povinen zajistit sepsání protokolu
na předepsaném tiskopise a zajistit jeho zaslání nejpozději do 5 dnů po skončení soutěže
na sekretariát ČSPS nebo do rukou STK výboru sekce DZP.

13.4

Pokud byl rekord překonán při soutěži v zahraničí, odpovídá za vypsání protokolu o
překonání rekordu a jeho zaslání vedoucí výpravy.

13.5

Výbor sekce prověří všechny náležitosti rekordu a rozhodne o jeho uznání či neuznání.

13.6

Výbor sekce uveřejňuje platné rekordy ČR na stránkách www.plavani.info.
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SOUTĚŽ DRUŽSTEV

14.1

Do soutěže družstev Českého poháru se započítávají všechny body získané v soutěži
jednotlivců v příslušné kategorii.

14.2

Počet členů družstva bodovaného v Českém poháru není omezen.
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PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ

15.1

Práva vedoucího družstva: (i) jednat s vrchním rozhodčím jménem svého družstva a jeho
členů, (ii) podávat jménem plaveckého oddílu, v souladu s pravidly, protesty a námitky,
(iii) upozornit před zahájením závodů vrchního rozhodčího na případné závady, kterou
mohou nepříznivě ovlivnit regulérnost závodů, zdraví nebo bezpečnost závodníků

15.2

Povinnosti vedoucího družstva a trenéra: (i) dodržovat pravidla, soutěžní řád a ustanovení
rozpisu soutěže, (ii) chovat se na závodech ukázněně a řídit se rozhodnutím rozhodčích,
(iii) provést prezentaci a případně předložit vrchnímu rozhodčímu nebo pověřenému
funkcionáři před zahájením závodů doklady závodníků předepsané soutěžním řádem nebo
rozpisem soutěže, (iv) odpovídat za zdravotní způsobilost svých závodníků, (v) dbát na
disciplínu a vystupování závodníků svého oddílu, (vi) zabezpečit včasný nástup závodníků
k zahájení závodů, k prezentaci a k vyhlašování vítězů, (vii) v čase stanoveném
pořadatelem vyúčtovat hospodářské záležitosti

15.3

Povinnosti závodníků: (i) absolvovat za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ke
zdravotně náročné sportovní disciplíně – dálkovému plavání – odpovídající druh lékařské
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prohlídky, o obsahu (včetně rozsahu odborných vyšetření) a v četnosti, jak lékařskou
prohlídku upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu, a mít tak v souladu s tímto předpisem pozitivní
aktuální lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, (ii) dodržovat pravidla, soutěžní řád a
ustanovení rozpisu soutěže, (iii) chovat se na závodech ukázněně a řídit se rozhodnutími
rozhodčích, (iv) zúčastnit se nástupu při zahájení soutěže, (v) dostavit se včas k
prezentaci, (vi) dostavit se včas k vyhlašování vítězů.
15.4

Právo pořadatele soutěže: vyžadovat aktuální lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
dle ustanovení 15.3 (i).

15.5

Povinnosti pořadatele soutěže: (i) zajistit a zabezpečit místo a trať závodu podle pravidel
a rozpisu, (ii) zabezpečit pro závody účast stanoveného počtu kvalifikovaných rozhodčích
dle pravidel, (iii) zajistit zdravotní službu, (iv) zajistit zpracování výsledků, jejich
zveřejnění a doručení STK VS DZP na oficiální e-mail (vysledky@plavani.info), (v)
uschovat záznamy časoměřičů a rozhodčích v cíli do konce kalendářního roku, ve kterém
byl závod uspořádán

15.5.1

Pořadatel závodu ČP je povinen nejdéle měsíc před akcí předložit výboru sekce ke
kontrole a během závodů zveřejnit souhlas s pořádáním akce od příslušných autorit
(přehrady a řeky - souhlas od Státní plavební správy, soukromé nádrže, rybníky – od
majitele vodní plochy, apod.).
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NÁMITKY

16.1

Předmětem námitek se může stát jen záležitost řádně odůvodněná a podložená doklady.
Námitky související s průběhem soutěže je možné podat v těchto případech: (i) při
porušení pravidel plavání na otevřených vodách, soutěžního řádu nebo ostatních
vnitrosvazových předpisů, (ii) při porušení ustanovení sportovně technických dokumentů,
(iii) při nedodržení rozpisu soutěže.

16.2

Námitky je nutno podat v těchto termínech: (i) pokud je důvod námitky znám před
začátkem soutěže, musí být námitka uplatněna před stanoveným začátkem soutěže a to
doporučeným dopisem na adresu řídícího orgánu soutěže nebo písemně vrchnímu
rozhodčímu, (ii) pokud je důvod námitky znám až v průběhu soutěže, musí být námitka
uplatněna v průběhu soutěže, nejpozději do 30 minut po jejím skončení, (iii) pokud není
možno důvod námitky zjistit v průběhu soutěže, musí být námitka uplatněna nejpozději
do 15 dnů po skončení soutěže a to doporučeným dopisem namítajícího oddílu na adresu
řídícího orgánu (organizátora) soutěže.

16.3

K námitce musí být přiložen vklad resp. doklad o zaplacení vkladu. Závazná výše vkladu
je v soutěžích pořádaných v rámci ČSPS je 300Kč.

16.4

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají.

16.5

Převzetí vkladu potvrdí vrchní rozhodčí resp. pracovník sekretariátu ČSPS. Při zamítnutí
námitky propadá vklad ve prospěch řídícího orgánu soutěže, který o věci rozhodl.

16.6

Pokud bylo námitce nebo odvolání vyhověno, vklad se namítajícímu vrátí.

16.7

O námitce rozhoduje: (i) v průběhu soutěže JURY jmenovaná řídícím orgánem soutěže.
Pokud JURY nebyla pro danou soutěž jmenována, rozhoduje o námitce vrchní rozhodčí a
to nejpozději do 60 minut po skončení příslušné soutěže, (ii) o písemných námitkách
před, anebo po skončení soutěže, které byly zaslány na adresu řídícího orgánu soutěže,
rozhodne tento nejpozději do 30 dnů od doručení a ve stejném termínu oznámí
rozhodnutí namítajícímu oddílu.

16.8

Proti rozhodnutí orgánu první instance je možno v odůvodněných případech podat
prostřednictvím výboru namítajícího oddílu odvolání. Odvolání je nutno podat
doporučeným dopisem odeslaným do 15 dnů po oznámení rozhodnutí první instance na
adresu ČSPS. Odvolání nemá odkladný účinek.
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16.9

Pokud o námitce rozhodoval vrchní rozhodčí nebo jury, je příslušným odvolacím orgánem
výbor sekce DZP. O odvolání proti rozhodnutí sekce DZP (rozhodovala-li o námitkách jako
orgán první instance) rozhoduje Výkonný výbor ČSPS.

16.10

K odvolání je nutné přiložit doklad o složení vkladu ve výši dle článku 16.3.

16.11

Orgán druhé instance rozhodne o odvolání dle výsledků vlastního šetření s přihlédnutím k
vyjádření orgánu první instance, k platným pravidlům a sportovně technickým předpisům

16.12

Do konečného rozhodnutí orgánu druhé instance platí původní rozhodnutí o námitce.

16.13

Rozhodnutí orgánu druhé instance je konečné.
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JURY

17.1

Při soutěžích řízených výborem sekce DZP (mistrovské a pohárové soutěže) je jury
jmenována v následujícím složení: (i) delegát výboru sekce DZP, zástupce pořadatele a
zástupce jednoho ze tří nejpočetněji zastoupených přítomných oddílů/klubů, (ii) delegát
výboru sekce DZP, vrchní rozhodčí, zástupce pořadatele, zástupce dvou ze tří
nejpočetněji zastoupených přítomných oddílů/klubů.

17.2

Jmenovaný delegát závodu ani zbylí členové jury nesmí během závodu plavat a musí být
přítomni v místě závodu pro případ svolání jury.
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DELEGÁT

18.1

Delegát výboru sekce DZP svojí účastí na soutěži zastupuje řídící orgán, nestranně a
nezaujatě kontroluje dodržování všech pravidel, norem a předpisů sloužících k zajištění
regulérnosti soutěže a pořádku v rámci jejího konání, plní poradenské a preventivní úkoly
v této oblasti a podporuje ostatní funkcionáře, pořadatele a členy sboru rozhodčích.

18.2

Delegát objektivně a vyváženě hodnotí dle stanovených kritérií kvalitu organizace soutěže
a výkon rozhodčích s tím, že hodnocení uvede do zprávy delegáta.

18.3

Delegát by měl být schopen s pořadateli i rozhodčími rozebrat pozitivní i negativní
momenty soutěže a dát doporučení v oblastech, kde by podle jeho názoru mělo dojít ke
zlepšení.
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STARTOVNÉ

19.1

Pořadatelé pohárových i mistrovských soutěží mohou požadovat od účastníků soutěže
peněžité částky ke krytí organizačních nákladů, tzv. Startovné. O výši částky rozhoduje
pořadatelský oddíl.

19.2

Výše startovného musí být jednoznačně uvedena v rozpisu soutěže.
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PENĚŽITÁ PLNĚNÍ

20.1

Při podání námitek a odvolání proti rozhodnutí orgánů ČSPS se vybírají vklady dle
ustanovení 16.3 a dalších předpisů ČSPS (registrační řád, přestupní řád).

20.2

V disciplinárním řízení může výbor sekce DZP uložit maximální pokutu do výše 5000Kč.

20.3

Za běžné přestupky vyměří výbor sekce DZP příp. další plavecké orgány pokutu dle
sazebníku pokut.

20.4

Při neplnění peněžních závazků ze strany oddílů je odvolacím orgánem v případě pokut
udělených výborem sekce DZP Výkonný výbor ČSPS.

20.5

V případě nezaplacení pokuty od rozhodnutí oprávněného orgánu, nebudou závodníci
dotčeného oddílu (klubu) připuštěni ke startu v jakékoliv soutěži organizované ČSPS.
Tento zákaz automaticky končí uhrazením vyměřené pokuty.

21

SAZEBNÍK POKUT

Výbor sekce DZP může uložit pokutu:
21.1

Za nedodržení podmínek odvolání soutěže (SŘ 4) až do výše 1000 Kč
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22.2

Za neoprávněnou přihlášku závodníka (SŘ 8.2) až do výše 500 Kč

22.3

Za neodhlášení ani neomluvení přihlášeného závodníka (SŘ 9.5) až do výše 500 Kč

22.4

Za včasné nezveřejnění mistrovské startovní listiny pořadatelem (SŘ 10.1) až do výše 500
Kč

22.5

Za nedodržení závazných náležitostí výsledků (SŘ 12.1 - 12.3) až do výše 500 Kč

22.6

Za nezaslání výsledků STK v termínu (SŘ 12.5 - 12.5) až do výše 500 Kč

22.7

Za porušení povinností vedoucího družstva, trenéra, závodníka nebo pořadatele (SŘ 15)
až do výše 1000 Kč.
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