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1. Informace
Název – Krajský svaz ČSPS – Kraj Vysočina
pobočný spolek
Helenínská 2873/12
586 01 Jihlava
IČ : 05561671
č. účtu – 4211100560/6800
předseda – MUDr. Petr Svačinka / JPK /
Helenínská 2873/12
586 01 Jihlava
mobil - +420 604 611 661
petr.svacinka@czechswimming.cz
místopředseda + STK + organizační pracovník + rozhodčí
Zdeněk Krčál / JPK /
Evžena Rošického 2591/2
586 04 Jihlava
mobil - +420 723 719 353
zdenek.krcal@czechswimming.cz

počítače
Pavel Hájek / ŽĎÁR /
mobil – + 420 725 051 579
palhajek@seznam.cz
Michal Fiala / JPK /
mobil - + 420 777 583 789
michal.fiala95@gmail.com
poloautomatická časomíra
Ctibor Bydžovský / JPK /
mobil - + 420 733 388 416
bob.bydzovsky@seznam.cz
člen – Jaroslav Blažejovský / ŽĎÁR /
mobil - + 603 191 121
blax.blax.@seznam.cz
člen – Petr Caha / SpTřb /
mobil - + 603 484 769
petr0@seznam.cz

Adresář oddílů / klubů / Kraje Vysočina
DePe – Plavecký oddíl Delfín Pelhřimov
Zdeněk Štěpánek
Nádražní 1 536
393 01 Pelhřimov

mobil – 602 481 441
e – mail : ps.delfin@tiscali.cz
www.cood.cz/po

LaTřb – Plavecký oddíl Laguna Třebíč
Radka Bártová
Mládežnická 1096
674 01 Třebíč

mobil – 724 255 842
e – mail : bartova@bazenlaguna.cz
www.plaveckyoddiltrebic.cz

JPK – Jihlavský plavecký klub AXiS
Petr Svačinka
Petr Ryška
Rošického 6
586 04 Jihlava

mobil – 604 611 661
mobil – 603 570 701
e – mail : plav.klub@jpkaxis.cz
petr.svacinka@czechswimming.cz
petr.ryska@czechswimming.cz
www.jpkaxis.cz

ŽĎÁR – TJ Žďár nad Sázavou
Jaroslav Blažejovský
Palachova 5/6
591 01 Žďár nad Sázavou

mobil – 603 191 121
e – mail – plavcizr@plavci.cz
www.plavcizr.cz

PŠHB – Plavecká škola Beta Havlíčkův Brod
Libor Mareš
PŠ Beta
U Stadionu 3 000
580 01 Havlíčkův Brod

mobil – 606 214 662
e – mail – mares.libor@worldonline.cz

EAJ – Elitavers Akademy z.s. – Plavecká akademie Jihlava
Libor Kuchyňa
Na Vyhlídce 2324/16
586 01 Jihlava

mobil – 774 817 188
email – kuchyna@elitavers.cz

LAPel – Liga atletů Pelhřimov
Marcel Brož
Rosolova 688
393 01 Pelhřimov

mobil – 724 777 989
email – marcelbr@centrum.cz

SpTřb – Plavecký oddíl TJ Spartak Třebíč
Petr Caha
Manželů Curieových 1112
674 01 Třebíč

mobil – 603 484 769
email – plavani.trebic@email.cz
www.plavani-trebic.cz

3. Termínová listina závodů konaných v Kraji Vysočina
2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

26.1.
16.2.
23.3.
27.4.
28.4.
4.5.
25.5.
26.5.
12.10.
13.10.
1.11.
2.11.
2.-3.11.
16.11.
17.11.
30.-1.12.
7.12.

MR ČR družstev – 1.kolo
Vysočina Cup
Laguna Cup
Závody mládeže
KM – dlouhé tratě
KM – I.+II.část
KM – I.+II.část
KM – III.část
KM – I.+II.část
KM – dlouhé tratě
Seminář rozhodčích
Vysočina Cup – podzim
AXIS Cup - ČP
KM – I.+II.část
KM – III.část
Pohár ČR – desetiletých
Memoriál Oldřicha Háje

Jihlava
Žďár
Třebíč
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Žďár

Jihlava
Žďár
Jihlava

open

2001 -2009 a ml.
1994 - 2008
2008 – 2012 a ml.
2001 - 2007
2001 - 2007
2008 – 2012 a ml.
1994 - 2008

open do 2006
2001 – 2007
2001 – 2007
2009
MASTERS

4. Termínová listina závodů pořádajících Krajským svazem ČSPS – Kraj Vysočina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

26.1. –
28.4. –
4.5. 25.5. –
26.5. 12.10. 13.10. 1.11. 16.11. –
17.11. –

I.kolo MR ČR družstev – Jihlava
KM – dlouhé tratě
Jihlava
KM – I.+II.část
Jihlava
KM – I.+II.část
Jihlava
KM – III.část
Žďár
KM – I.+II.část
KM – dlouhé tratě
Seminář rozhodčích
Jihlava
I.+II.část
III.část

open
do 2008
2008 – 2012 a ml.
2001 – 2007
2001 – 2007
2008 – 2012 a ml.
do 2008
2001 – 2007
2001 - 2007

Společná ustanovení rozpisů – viz STD ČSPS 2019
a/ úvod :

Důležitá upozornění :
1. Všechny přihlášky na mistrovské soutěže jednotlivců se podávají pouze systémem
On-line.
2. Na MČR žactva a Pohárech ČR je povolen start i jen ve štafetách.
3. Na MČR žactva a Pohárech ČR platí pravidlo jednoho startu.
4. Letní mistrovství ČR se uskuteční na 50 m bazéně společně pro dorost a dospělé.
5. Zimní mistrovství ČR se uskuteční na 25 m bazéně společně pro dorost a dospělé.
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 je
v kompetenci pořadatele soutěže.
8. Kvalifikačními závody pro MČR a PČR jsou Krajské mistrovství žactva. Pro
vytrvalostní disciplíny jsou kvalifikačními závody Krajské mistrovství žactva na
dlouhé tratě.
9. Na Letní mistrovství ČR lze použít pro přihlášku pouze časy zaplavané na 50m
bazénu a měřené elektronickou dvoukruhovou časomírou s použitím pohmatových
desek / deska + robertky /.
10. Povinné potvrzení účasti na mistrovské soutěže a Poháry 10- a 11letých, odhlášky a
omluvenky se provádí výhradně formou e-mailů, uvedených v rozpisu soutěže. Jiná
forma potvrzení účasti nebude akceptována.
b/ zvláštní ustanovení :
C 1.1. Všechny plavecké soutěže se konají v závodních půldnech. V jednom
kalendářním dnu se mohou uskutečnit maximálně dva půldny, s podmínkou že mezi
jednotlivými půldny, tzn. mezi startem poslední disciplíny 1. půldne a startem

první disciplíny 2. půldne, bude minimální přestávka 90 minut.
Jeden půlden pro účely výplaty ošatného rozhodčím se rozumí maximálně 4,5 hod.
Pokud je tato délka překročena náleží rozhodčím zvýšení ošatného.

c/ odměny rozhodčím :
Na mistrovských soutěží ČSPS přísluší rozhodčím následující odměny za výkon funkce :
+ vrchní rozhodčí, vrchní časoměřič, startér a hlasatel
350,- Kč za půlden
+ ostatní rozhodčí
300,- Kč za půlden
+ zpracování přihlášek
1 000,- Kč za soutěž
+ výsledky
500,-Kč za půlden
Výše odměny rozhodčím při pořádání Krajských a nižších typů soutěží je v kompetenci
pořadatele soutěže, minimálně však ve výši směrnice pro odměny rozhodčím ČSPS.

d/ výsledky ze závodů :
Pořadatelé všech oficiálních závodů konaných v ČR jsou povinni :
1. Do 30 min. po skončení poslední disciplíny závodů vydat výsledkovou listinu a předat ji
všem zúčastněných oddílům a krajským pracovníkům STK, kteří o ni před zahájení
soutěže požádali
2. 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
3. U závodů vypsaných pro neregistrované plavce zajistit, aby u neregistrovaných
startujících bylo ve výsledkové listině uvedeno místo zkratky oddílu výhradně – nereg.
e/ struktura soutěží : viz Soutěžní řád ČSPS – článek 2
2.2. Všechny plavecké soutěže se konají v závodních půldnech. V jednom
kalendářním dnu se mohou uskutečnit pouze dva půldny, s podmínkou, že
přestávka 90 minut mezi půldny musí být mezi dohmatem posledního
závodníka prvního půldne a startem první rozplavby druhého půldne.
2.3. Při plaveckých soutěžích řízených ČSPS je stanovena délka soutěžního půldne na
max. 4,5 hodiny. Do tohoto časového ohraničení se počítá doba od startu první
rozplavby do doby dohmatu posledního závodníka poslední rozplavby daného
půldne / včetně všech technických a organizačních přestávek /.
2.4. Závodní půlden ukončí VR signálem píšťalkou a následně vyhlásí hlasatel
rozhlasem.
2.5. Věkové kategorie a povolený rozsah závodění za půlden :
Masters –
25 let a starší počet startů bez omezení
1 500m
Dospělí 19 let a starší
bez omezení
1 500m
Starší dorost –
17 – 18 let
bez omezení
1 500m
Mladší dorost –
15 – 16 let
bez omezení
1 500m
Starší žactvo – A – 13 – 14 let
3
1 500m
Mladší žactvo – B – 11 – 12 let
3
1 500m
C - 10 let
3
1 500m
D - 9 let a mladší
2
400m
2.6. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující kalendářní rok, ve kterém
závodník dovrší uvedený věk. Přechod do vyšší věkové kategorie se provádí
k 1.1. příslušného roku.
f/ pořádání soutěží : článek 3 Soutěžního řádu
3.4. Termíny jednotlivých soutěží, obsažených v termínové listině a řízených VSP ČSPS
jsou závazné a je možno je měnit jen se souhlasem VSP ČSPS.
3.5. Pořádat jakékoliv nemistrovské soutěže v termínu mistrovských soutěží stejné
věkové kategorie lze jen s písemným souhlasem VSP ČSPS.
3.7. Pořádání ostatních soutěží, neuvedených v termínové listině a termínových
listinách krajských plaveckých orgánů, musí dát pořadatel na vědomí VSP ČSPS
zasláním rozpisu soutěže nejméně 30 dnů před pořádáním soutěže, jinak tyto závody
budou považovány za neregulérní a výsledky dosažené na těchto soutěžích nebudou
součástí oficiální statistiky ČSPS. Zároveň tím může pořadatel požádat o dodatečné
zařazení do termínové listiny.

g/ Mistrovství ČR : článek 4 Soutěžního řádu
3.1. Organizátorem Mistrovství ČR všech věkových kategorií včetně Poháru 10-ti a
11-ti letých je VSP ČSPS.
h/ Odvolání soutěže : článek 5 Soutěžního řádu
5.1. Pokud se pořadatel soutěže, uvedené v termínové listině ČSPS, rozhodl soutěž
ještě před termínem přihlášek zrušit, je povinen o této skutečnosti ihned vyrozumět
VSP ČSPS, sekretariát ČSPS a vhodnou formou / e-mailem / vyrozumět všechny
plavecké oddíly registrované v ČSPS.
5.2. Pokud není možno soutěž uvedenou v termínové listině ČSPS uskutečnit a stane se
tak až po termínu přihlášek, je pořadatel povinen podat zprávu o odvolání soutěže
všem přihlášeným plaveckým oddílům, sekretariátu ČSPS a delegovaným rozhodčím.
5.3. Zpráva o odvolání soutěže musí být doručena písemně, faxem nebo e-mailem,
nejpozději 48 hodin před zahájením soutěže a pokud pořadatel vyžadoval v rozpise
úhradu nákladů na ubytování či stravování příp. startovné předem, je povinen již
zaplacené částky vrátit v plném rozsahu.
5.4. Při nedodržení ustanovení odst. 5.2.a 5.3. je pořadatel povinen uhradit účastníkům
soutěže i delegovaným rozhodčím vzniklé náklady.
Ch/ STD – článek 7 Soutěžního řádu
7.3. Údaje ve STD ČSPS jsou závazné pro všechny orgány, oddíly a členy ČSPS.
Nedodržení ustanovení uvedených ve STD bude považováno za porušení Soutěžního
řádu ČSPS.
i/ odvolání přihlášky v soutěžích jednotlivců – článek 11 Soutěžního řádu
11.14. Nenastoupení závodníka na start ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem
závodu, nepodléhá poplatkům dle sazebníku pokut SŘ. Závodník však nesmí v daný den
nastoupit k žádnému dalšímu startu.
Sazebník pokut – viz Soutěžní řád
10.9. Přihláška na mistrovskou soutěž po termínu přihlášek
- Za každého závodníka
- 500,17.4. Nezaslání výsledků ČSPS a činovníkům uvedeným ve STD
- při mistrovských soutěžích
- 500,- při ostatních soutěžích
- 300,Plné znění jednotlivých článků najdete ve Sportovně technických dokumentech ČSPS a
v Soutěžním řádu ČSPS.

