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TERMÍNOVÁ LISTINA 2022 
KRAJSKÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE JIHOČESKÉHO KRAJE 

DATUM SOUTĚŽ MÍSTO POŘADATEL KATEGORIE DATUM PŘIHLÁŠEK BAZÉN POZN. 

20. 2. 2022 
JARNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR 

NA DLOUHÉ TRATĚ 
Č. Budějovice PLČB 

žačky a žáci (od 10 let) 

junioři ml. 

junioři st. 

muži a ženy 

sobota 1 týden před 
termínem konání do 

18:00 h. 
50 m 

Po závodě 
ČB 2022 

12. 3. 2022 
MČR DRUŽSTEV 1. 

KOLO 
Č. Krumlov PLČB 

DRUŽSTVA 

bez rozdílu věku 

soupisky do 

soboty 1 týden před 
termínem konání do 

18:00 h. 

25 m 
Semifinále 

zrušeno 

21. 5. 2022 
LETNÍ POHÁR JČ. KRAJE 

11 a ml. 
Prachatice PlPra + KIN 

žačky a žáci 

(11 let a mladší) 

sobota 1 týden před 
termínem konání do 

18:00 h. 
25 m 

kval. pro Letní 
pohár ČR 10 a 

11  let: 

termín 11.-
12.6. 

21. 5. 2022 DROP Cup 2022 
Společně 

s LKP 11 a ml. 
Společně 

s LKP 11 a ml. žačky a žáci 

sobota 1 týden před 
termínem konání do 

18:00 h. 
25 m 

Celorepubliko
vá soutěž o 

nejuniverzál. 
plavce 

28. - 29. 5. 
2022 

LETNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR 
JČ. KRAJE žactva, 

juniorů a dospělých 
Písek PKPí 

žačky a žáci (od 12 let) 

junioři ml. 

junioři st. 

muži a ženy 

sobota 1 týden před 
termínem konání do 

18:00 h. 
25 m 

kval. pro letní 
MČR ml. a st. 

žactva: 

termín 18.-
19.6. 

24. 9. 2022 
PODZIMNÍ KRAJSKÝ 
PŘEBOR NA DLOUHÉ 

TRATĚ 
Č. Budějovice KIN 

žačky a žáci (od 10 let) 

junioři ml. 

junioři st. 

muži a ženy 

sobota 1 týden před 
termínem konání do 

18:00 h. 
50 m 

Jako 
samostatný 

závod trvající 
1 půlden 

12. - 13. 11. 
2022 

ZIMNÍ KRAJSKÝ 
PŘEBOR JČ. KRAJE 
žactva, juniorů a 

dospělých 

Písek PKPí 

žačky a žáci (od 12 let) 

junioři ml. 

junioři st. 

muži a ženy 

sobota 1 týden před 
termínem konání do 

18:00 h. 
25 m 

kval. pro zimní 
MČR ml. a st. 

žactva: 

termín 10.-11. 

12. 

19. 11. 2022 
ZIMNÍ POHÁR JČ. 

KRAJE 11 a ml. 
Strakonice FEZKO 

žačky a žáci 

(11 let a mladší) 

sobota 1 týden před 
termínem konání do 

18:00 h. 
25 m 

kval. pro zimní 
pohár ČR 10 a 

11 let: 

termín 3.-4. 
12. 

V případě nezájmu organizovat neobsazené závody budou tyto závody uspořádány Krajským svazem ČSPS - Jihočeský kraj a to nejspíše v Č. Krumlově.  

ZMĚNA TERMÍNU 
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ROZPISŮ 
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1.  Přihlášky 

1.1.1. K účasti v soutěžích pořádaných krajským svazem přihlašují oddíly (kluby) své závodníky pouze 

prostřednictvím informačního systému ČSPS. 

1.1.2. Termín zaslání přihlášek – sobota 1 týden před termínem konání do 18:00 h., aby pořadatel mohl 

zpracovat startovní listinu, spolu se seznamem přijatých závodníků a zveřejnit prostřednictvím 

informačního systému ČSPS. (případné změny sdělí pořadatel s dostatečným předstihem – zpravidla 

2 týdny před konáním závodu) 

1.2. Odhláška 

1.2.1. Oddíl (klub) může v souladu se Soutěžním řádem odhlásit závodníka z jednoho, nebo více startů, bez 

udání důvodu. Odhláška musí být pořadateli doručena spolehlivým způsobem, nejpozději do 48 hodin 

před začátkem prvního půldne soutěže pouze prostřednictvím informačního systému ČSPS (IS ČSPS). 

1.2.2. Pokud není přihláška právoplatně odvolána (podle 1.2.1.) musí závodník startovat ve všech závodech, 

k nimž byl přihlášen a přijat. 

1.2.3. Při nesplnění bodu 1.2.1. a 1.2.2. uhradí vysílající oddíl (klub) pořadateli veškeré náklady spojené 

s účastí závodníka a vedoucího. (Pro rychlejší průběh závodu sdělí pořadateli také opožděné odhlášky) 

1.3.  Omluva 

1.3.1. Při prezentaci – nejpozději však 1 hod. před zahájením závodů, je nutné omluvit ty závodníky, jejichž 

přihláška nebyla odhlášena podle bodu 1.2 a kteří se k soutěži z jakéhokoliv důvodu nedostavili a to 

osobně, nebo telefonicky. Za takto omluvené závodníky bude provedena úhrada startovného. 

1.3.2. V průběhu soutěže může být závodník omluven ze startu, na nějž byl řádně přihlášen, jen ze zdravotních 

důvodů. Omluva ze zdravotních důvodů musí být potvrzena delegovaným lékařem soutěže a vrchním 

rozhodčím. Platí vždy nejméně na celý soutěžní den. 

1.3.3. Závodník, který se nedostavil ke startu v jedné disciplíně (a to i v případě, že je náhradníkem), nesmí 

startovat v žádné další disciplíně v téže soutěži, a to ani ve štafetách. Výjimku může povolit VR v případě 

omluvy z vážných důvodů, a to pouze jednou v průběhu závodů. 

1.3.3.1.  Pokuta za nenastoupení k závodu – V souladu s ustanovením Soutěžního řádu plavání, článek 

11. odst. 11.7 a Sazebníku pokut je stanovena pokuta za nenastoupení ke startu ve výši 200,- Kč 

za jeden start. 

1.4.  Hospodářské podmínky 

1.4.1. Oddíly (kluby) se soutěží pořádaných krajským svazem účastní na vlastní náklady. 

1.4.2. U krajských soutěží zpravidla hradí náklady na technické uspořádání soutěže (pronájem bazénu, výlohy 

rozhodčích a poloautomatickou časomíru) krajský svaz. 
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1.4.3. Krajský svaz určuje výši startovného pro jednotlivé krajské závody podle skutečných nákladů a počtu 

soutěžících. Výše startovného je uvedena v rozpisu závodu. 

1.4.3.1. Krajský svaz plavání Jč. kraje stanovil rozpisem základní startovné ve výši 60,- Kč za každý 

přijatý start závodníka. V závodech na dlouhé tratě Krajský svaz stanovil základní startovné ve výši 

70,- Kč za každý přijatý start závodníka. 

Krajský svaz si ponechává právo, startovné upravit pro jednotlivé závody dle momentální 

finanční situace. 

1.4.4. Ostatní finanční podmínky jsou upřesněny v rozpisu soutěže. Dopravu a ubytování při závodě si každý 

oddíl zajišťuje samostatně a na vlastní náklady. 

2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

2.1.  Předpis 

2.1.1. Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS, Registračního a přestupního řádu ČSPS 

a ustanovení rozpisu příslušné soutěže. 

2.2.  Systém soutěží 

2.2.1. Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet. Výjimku tvoří krajské kolo Mistrovství ČR družstev. 

2.2.2. Krajské soutěže se plavou v rozplavbách přímo na čas. Vyžaduje-li to situace, lze v závodu spojit různé 

kategorie, které jsou v dané soutěži vypsány. Ve výsledkové listině však musí být tyto rozděleny. 

2.2.3. Při soutěžích staršího žactva, juniorů a dospělých bude použito pravidlo jednoho startu – pravidlo 

SW – 4. 

2.2.4. Při pohárových soutěžích mladšího žactva (11 a ml.) bude použito pravidlo dvou startů SW – 4.5 (bude 

upřesněno v rozpise soutěží). 

2.2.5. Na volné dráhy místo omluvených závodníků a závodnic v jednotlivých disciplínách budou po 

odhláškách doplnění náhradníci a náhradnice uvedení ve startovní listině, kteří byli na příslušnou 

soutěž přijati v jiné disciplíně. Tento start je pro náhradníka povinný. 

2.2.6. Při konání krajských soutěží žactva nemohou startovat závodníci jiných věkových kategorií nebo z jiných 

krajů, ani mimo soutěž, pokud pro ně není závod vypsán (viz rozpis soutěže). 

2.2.7. Stanovené počty rozplaveb, uvedené v rozpisu soutěže jsou maximální. 

2.2.8. Krajský svaz si vyhrazuje právo provést změnu v rozpisu, pokud si to mimořádná situace vyžádá. 

2.3.  Podmínky účasti 

2.3.1. Soutěží se mohou zúčastnit závodníci a závodnice, kteří jsou registrováni v ČSPS a to pouze 

prostřednictvím IS ČSPS, kterým se nahrazuje kontrola dokladů. Za zdravotní způsobilost závodníka, 

nebo závodnice zodpovídá trenér/vedoucí klubu. 

2.4.  Pořadatel – pořádající oddíl (klub) 

2.4.1. Z pověření krajského svazu zajistí technické uspořádání soutěže. 
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2.4.2. Na základě přihlášek sestaví seznam přihlášených a startovní listinu - zajistí její zveřejnění 

v informačním systému ČSPS nejpozději do úterý v týdnu konání závodů (lze ji aktualizovat podle 

doručených odhlášek). 

2.4.3. Zajistí čitelné zpracování a vyvěšení výsledkové listiny, předání zúčastněným oddílům a zaslání 

povinných výtisků dle adresáře Sportovně technických dokumentů ČSPS (lze i elektronickou cestou). 

2.4.3.1. Součástí výsledkové listiny bude také tabulka počtu účastníků a startů a seznam rozhodčích. 

2.4.4. Zajistí vyúčtování příjmů (startovné) a výdajů (rozhodčí, diplomy, spotřební materiál) závodu s krajským 

svazem, do týdne po obdržení faktury o pronájmu bazénu. 

3. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Start mimo soutěž na krajských přeborech všech věkových kategorií není povolen. 

3.2. Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (klubu) povinny delegovat na závody 2 

rozhodčí. V případě nedodání povinného počtu rozhodčích bude oddílu (klubu) účtována spoluúčast ve výši 

200,- Kč za každého nedodaného rozhodčího. V závažných případech je nutné zaslat omluvu o neúčasti 

rozhodčích do termínu odhlášek pořadateli krajské soutěže. Spoluúčast bude fakturována klubům po LETNÍ 

/ ZIMNÍ části, ze strany krajského svazu. 

3.3.  Věkové kategorie pro rok 2022: 

Žactvo mladší – „D“ žačky a žáci 9 let a ml. r. 2013 a ml. 

Žactvo mladší – „C“ žačky a žáci 10 let r. 2012 

Žactvo mladší – „B“ žačky a žáci 11 – 12 let r. 2011 – 2010 

Žactvo starší – „A“ 
žačky 13 let r. 2009 

žáci 13 – 14 let r. 2009 – 2008 

    

Mladší junioři 
ženy 14 – 15 let r. 2008 – 2007 

muži 15 – 16 let r. 2007 – 2006 

Starší junioři 
ženy 16 – 17 let r. 2006 – 2005 

muži 17 – 18 let r. 2005 – 2004 

Dospělí 
ženy 18 let a st. r. 2004 a st. 

muži 19 let a st. r. 2003 a st. 

 
 

3.4.  Omezení počtu startů: 

věk 
povolený počet startů 

za půlden * 
nejdelší trať 

6 – 9 let 2 starty 400 m 

10 – 14 let 3 starty 1.500 m 

15 a starší bez omezení 1.500 m 

* Povolený rozsah závodních startů se týká pouze disciplín jednotlivců, starty ve štafetách se do omezení nepočítají. 

3.5.  Tabulky rekordů Jihočeského kraje 
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3.5.1. Pro sestavení úplných a přesných tabulek rekordů Jihočeského kraje je nutné, aby každý oddíl zaslal 

překonané výkony dosavadních rekordů, které dosáhli závodnice a závodníci jeho oddílu (klubu) na 

jiných závodech, než krajských (např.: ČP, zahraniční závody apod.) na níže uvedenou adresu: 

plavani@tjkin.cz (kopie: rozhodci-jc@centrum.cz ) 

3.5.2. Nahlášení rekordu bude provedeno dokumentem: „PROTOKOL_REKORD_JČ_KRAJ.XLS“, který je ke 

stažení na stránkách krajského svazu. V případě překonání rekordu na zahraničním závodě, bude jako 

příloha zaslán kompletní výtisk výsledkové listiny. 

4. PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ V ROCE 2022 

4.1. Krajský svaz stanovuje pro pořádání krajských soutěží v plavání pro rok 2022 tato pravidla: 

4.1.1. Krajský svaz zabezpečí: 

4.1.1.1. Vydá termínovou listinu 

4.1.1.2. Vydá rozpisy jednotlivých závodů 

4.1.1.3. Určí pořadatele závodů 

4.1.1.3.1. MČR Družstev 2022 – 1. kolo:      PLČB 

4.1.1.3.2. JKP Jč. kraje na dlouhé tratě 2022:    PLČB 

4.1.1.3.3. LP Jč. kraje 11 a ml. 2022:     PlPra + KIN 

4.1.1.3.4. DROP Cup 2022:      PlPra + KIN 

4.1.1.3.5. LKP Jč. kraje žactva, jun. a dosp. 2022:    PKPí 

4.1.1.3.6. PKP Jč. kraje na dlouhé tratě 2022:    KIN 

4.1.1.3.7. ZKP Jč. kraje 11 a ml. 2022:     FEZKO 

4.1.1.3.8. ZP Jč. kraje žactva, jun. a dosp. 2022:    PKPí 

4.1.1.4. Stanoví výši „ošatného“ rozhodčím za ½ den (v závorce za ½ den pracovního dne) dle 

sazebníku odměn rozhodčím v ČSPS 

4.1.1.4.1. Ošatné zahrnuje: stravné; ošatné; náhradu za užití vlastního vybavení a techniky. 

4.1.1.4.2. Maximální počet rozhodčích:     30 

4.1.1.4.3. Zpracování přihlášek:      1.000 Kč/soutěž 

4.1.1.4.4. Výsledky (obsluha PC); obsluha časomíry:    500 Kč (700 Kč) 

4.1.1.4.5. Vrchní rozhodčí (max. 2), startér (max. 2), vr. časoměřič, hlasatel: 350 Kč (550 Kč) 

4.1.1.4.6. Ostatní rozhodčí:      300 Kč (450 Kč) 

4.1.2. Stanoví maximální částku na úhradu diplomů dle počtu závodů stanovených rozpisem 

4.1.2.1. Maximální částka:       5,- Kč / ks 

4.1.3. Stanoví maximální částku na úhradu ostatních nákladů (tonery, kancelářský papír apod.) 

4.1.3.1. Maximální částka: 

4.1.3.1.1.1. Tonery        2.500,- Kč 

4.1.3.1.1.2. Kancelářský papír (cca 500 listů)     100,- Kč 

4.1.3.1.1.3. Spotřební materiál (vč. lepící pásky a termo papíru pro časomíru) 500,- Kč 

4.1.4. Určí obsluhu poloautomatické časomíry (viz bod 5.4.), se zástupci pořádajícího klubu dohodne předání 

sady ručních stopek a čísel (800/1.500 m).  

4.1.5. Krajský svaz nehradí: 

mailto:plavani@tjkin.cz
mailto:rozhodci-jc@centrum.cz
http://www.jcplavani.estranky.cz/clanky/krajske-rekordy/hlasenka-krajskeho-rekordu.html
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4.1.5.1. Cestovné a cestovní náhrady závodníkům a rozhodčím. 

4.1.5.2. Ubytování závodníků a rozhodčích. 

 

 

4.1.6. Pořadatel závodu zajistí: 

4.1.6.1. Vyrozumění všech klubů o konečném termínu a časovém harmonogramu závodu. 

S dostatečným předstihem (min. 1 týden v případě změny hodin, 3 týdny v případě změny data). 

4.1.6.2. Regulérní závodiště dle pravidel ČSPS. 

4.1.6.3. S dostatečným předstihem sdělí Krajskému svazu náklady na pronájem bazénu 

v požadovaném rozsahu závodů (aby mohlo být případně změněno místo konání v případě 

neakceptovatelné ceny). 

4.1.6.4. Dostatečný sbor rozhodčích s využitím dohody o dodání 2 rozhodčích z každého 

zúčastněného oddílu (klubu), což je nutné předem ověřit u zástupců klubů, viz část kontakty 

tohoto dokumentu. 

4.1.6.5. Měření poloautomatickou časomírou, nebo přerušovanými ručními stopkami. 

4.1.6.6. Zpracování přihlášek od oddílů (klubů) – pouze prostřednictvím informačního systému ČSPS. 

4.1.6.7. Vydání startovní listiny a tabulku přijatých závodníků a startů s uvedenou výší startovného. 

4.1.6.7.1. Aktuální verze, po odhláškách, zveřejní prostřednictvím IS ČSPS. 

4.1.6.8. Vybere startovné od oddílů dle tabulky počtu přijatých závodníků a startů. 

4.1.6.9. Zpracování výsledků a jejich předání oddílům. 

4.1.6.9.1. Jednu kopii odešle na adresy určené soutěžním řádem. 

4.1.6.9.2. Jednu kopii, z důvodu archivace zveřejní na portálu IS ČSPS a to ve formátu *.PDF a 

současně ve formátu *.TXT (pro počítačové zpracování). 

4.1.6.9.3. Výplatu odměn rozhodčím dle soupisu rozhodčích. 

4.1.6.9.4. Provede neprodleně (tj. do 7 dnů po doručení faktury za nájem bazénu) vyúčtování celé 

akce s krajským svazem. 

4.1.7. Informace pro pořadatele pověřeného termínovou listinou a rozpisem závodu: 

4.1.7.1. Pronájem bazénu uhradí formou faktury Krajský svaz ČSPS – Jihočeský kraj. 

4.1.7.2. Startovné vybere pořadatel dle částky stanovené v rozpisu a počtu přijatých závodníků. 

Z vybrané částky uhradí: 

4.1.7.2.1. Odměny rozhodčím dle soupisu 

4.1.7.2.2. Diplomy (příp. medaile, dle rozhodnutí pořádajícího oddílu, bez navýšení rozpočtu) 

4.1.7.2.3. Ostatní náklady včetně nákladů na poloautomatickou časomíru viz bod 5. 
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5. POLOAUTOMATICKÁ ČASOMÍRA 

5.1. Klubům, které Krajský svaz ČSPS – Jihočeský kraj určil jako pořadatele krajských soutěží (viz bod 4.1.1.3.) 

se, pro tyto soutěže, časomíra zapůjčuje zdarma. 

5.2. Klubům, které pořádají vlastní (ať už klubové, krajské nebo celorepublikové) závody, se časomíra zapůjčuje 

za pronájem (½ den): 500 Kč 

5.3. Klub, který si poloautomatickou časomíru zapůjčuje (nebo je pověřen organizací krajské soutěže), se současně 

zavazuje k poskytnutí minimálně 1 pomocníka při montáži a demontáži časomíry. (časová náročnost cca 60 - 

90 min.) 

5.4. Obsluhovat časomíru jsou oprávněni: 

5.4.1. POCHYLÝ Vladimír  (TJTá) 

5.4.2. PYTEL Filip  (PLČB) 

5.4.3. ROHÁČEK Filip  (PLČB) 

5.4.4. ŠIMEK Jan  (PKJH) 

5.4.5. ŠPOK Ondřej   (PKPí) 

5.5. Časomíra je trvale uložena u oprávněné osoby (místo):     Ondřej ŠPOK (ČB) 

5.6. Náklady na údržbu a drobné opravy hradí krajský svaz. 

5.7. Odměna obsluze za sestavení a demontáž časomíry:      1.000 Kč/soutěž 

5.8. Doprava časomíry na závodiště a zpět dle platných směrnic ČSPS:   3,50 Kč/km 

 

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ (GDPR): 

Sportovních/vzdělávacích/kulturních akcí pořádaných krajským svazem se může účastnit pouze osoba mající 

vyřízené povinnosti ohledně zpracování osobních informací (GDPR) vůči ČSPS.  
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MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV 2022 – 1. KOLO (oblast JČK) 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  PLAVÁNÍ České Budějovice 

Termín a místo:  29. ledna 2022  12. března 2022 Český Krumlov krytý bazén 25 m / 6 

Termín přihlášek:  soupisky do 6. března 2022 na adresu: info@plavani-cb.cz 

Informace:  Filip PYTEL, tel. 777 939 932 

Startovní listina:  PLAVÁNÍ České Budějovice 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

1. PŮLDEN  2. PŮLDEN 

Rozpl.: 8:30 hod. Zahájení: 9:30 hod. Rozpl.: 14:00 hod. Zahájení: 14:45 hod. 

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. 1.500 m volný způsob muži  26. 200 m polohový závod muži 

13. 4 x 100 m polohová štafeta ženy  27. 800 m volný způsob ženy 

14. 4 x 100 m polohová štafeta muži  28. 400 m volný způsob muži 

    29. 4 x 100 m volný způsob ženy 

    30. 4 x 100 m volný způsob muži 

 

Rozhodčí: 

 

VR: Vladimír POCHYLÝ (TJTá) 

Při nedostatku rozhodčích požádá pořádající oddíl (klub) o spolupráci ostatní účastnící se 

plavecké oddíly (kluby). Pokud budou oddíly (kluby) o tuto pomoc požádány, je jejich 

povinností delegovat nejméně dva kvalifikované rozhodčí, jejichž jména nahlásí 

pořadateli. Na volná místa se mohou přihlásit také členové „B“ družstev s platnou licencí. 
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Pořadatel si dojedná sadu stopek, čísla na dlouhé tratě a poloautomatickou časomíru s 

předsedkyní Krajského svazu! 

Systém soutěže: 

 

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas a 1. kolo je pro rok 2022 kvalifikační pro 

postup do finále Mistrovství ČR družstev 2022. Soutěže se v 1. kole může zúčastnit 

libovolný počet družstev z jednoho klubu, avšak podle možností a dispozic Krajského 

svazu. 

Pokud nebudou zabezpečena družstva ze tří různých oddílů (klubů), soutěž se považuje 

za neregulérní, pokud nebude zabezpečen vrchní rozhodčí z jiné oblasti. Družstva tak 

ztrácejí možnost postupu do dalšího kola. 

 

 

Pro zajištění regulérnosti soutěže se mohou oblasti sloučit. 

Do finále 1. ligy a 2. ligy postoupí nejlepších 8 + 8 družstev mužů a 8 + 8 družstev žen na 

základě celkového součtu získaných bodů podle bodových tabulek FINA. 

V případě, že oddíl (klub) odhlásí své družstvo z účasti ve 3. kole soutěže (finále 1. ligy a 

2. ligy) nejpozději v termínu doplnění soupisek, bude k účasti ve finále vyzváno další 

družstvo v pořadí. 

Do každého finále ligy smí postoupit jen jedno družstvo z jednoho oddílu (klubu). Pokud 

se druhé družstvo umístí mezi nejlepšími 4, pak horší postupuje do 2. ligy a do finále 1. 

ligy postupuje družstvo z 5. místa, resp. dalších míst, pokud se uvedená situace opakuje. 

Ve finále (1. a 2. liga) budou družstva nasazována na dráhy podle zisku FINA bodů 

v základním kole. 

Startují: 

 

Samostatná družstva mužů a žen. V každé disciplíně jednotlivců mohou startovat za 

družstvo dva závodníci/e, nejméně však jeden. Za každé družstvo startuje pouze jedna 

štafeta. Nedodržení počtu startujících v disciplíně (včetně štafety), znamená diskvalifikaci 

družstva pro celou soutěž. 

Omezení startů: 

 

Závodníci a závodnice mohou v jednotlivých kolech soutěže startovat maximálně ve 4 

disciplínách jednotlivců a obou štafetách, v souladu s omezením počtu startů 

v jednotlivých soutěžních půldnech, dle Soutěžního řádu plavání. 

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. 

Hodnocení: 

 

V 1. kole soutěže se bodují výkony jednotlivců podle aktuálních bodových tabulek FINA 

(pro rok 2022 dle FINA 2021). Štafety se bodují podle příslušných disciplín jednotlivců, 

tzn. 4x100 m volný způsob podle 400 m volný způsob a 4x100 m polohová štafeta, podle 

400 m polohový závod. 

Soutěž se hodnotí odděleně pro družstva mužů a družstva žen. Pro postup z 1. kola do 

finálových skupin je rozhodující získaný počet bodů podle bodových tabulek FINA. 

Hospodářské 
podmínky:  

Družstva se soutěže zúčastní na vlastní náklady. Před zahájením soutěže při prezentaci 

zaplatí vedoucí družstva soutěžní vklad ve výši 2.000,- Kč za každé družstvo. 
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Krajský svaz deleguje na základní kolo VR, zbylé rozhodčí zajistí pořádající oddíl (klub). 

Ošatné uhradí pořadatel z vybraných soutěžních vkladů. Krajský svaz uhradí rozdíl mezi 

náklady a vybraným startovným (např. nájem sportoviště). V této soutěži se nevyhlašují 

vítězové jednotlivých disciplín (tedy nejsou předávány žádné diplomy apod.). 

Předpis: 

 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a 

společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu (pravidlo SW 

4.5). 

Závodiště:  Krytý bazén 25 m, 6 drah, poloautomatická časomíra. 

Prezentace: 

 

Vedoucí družstev předloží nejpozději 30 min. před začátkem rozplavání pořadateli 

sestavu družstva na tiskopisech ČSPS za stávající půlden. VR v průběhu závodu provede 

namátkovou kontrolu startujících. Při nesrovnalostech v totožnosti závodníků okamžitě 

diskvalifikuje provinivší se družstvo. Sestavu štafety předávají vedoucí družstev 

pořadateli nejpozději v průběhu disciplín č. 10 a č. 25. Takto předaná štafeta se již nesmí 

v žádném případě měnit! 

Sestavy družstev musí být vypsány čitelně (PC) a musí obsahovat veškeré informace. 

Připomínky a 
námitky:  

Podávají se VR max. do 30 min. po výskytu či oznámení příslušné události, případně 

předsedkyni Krajského svazu do tří dnů, v obou případech s vkladem 300,- Kč. V případě 

zamítnutí propadá vklad ve prospěch řídícího orgánu soutěže. 

Různé: 

 

Jinak podané sestavy družstev nebudou pořadatelem ani VR přijaty a družstvo 

nenastoupí k soutěži. 

Pořadatel je povinen nejméně týden před zahájením soutěže zaslat všem účastníkům, 

delegovaným rozhodčím, předsedkyni krajského svazu oznámení o datu, hodině a místě 

konání závodu. Podobný postup je i v případě změny pořadatele, dne konání apod. Při 

nesplnění této povinnosti se pořadatel vystavuje nebezpeční, že uhradí veškeré náklady 

všem účastníkům spojené se zbytečným cestováním. 

Osobní údaje: 
 

Účastník svou přihláškou souhlasí s evidováním svých osobních údajů. Blíže viz zpracování 

osobních údajů v bodě 6. STD JČK. 
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JARNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE NA DLOUHÉ TRATĚ 2022 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  PLAVÁNÍ České Budějovice 

Termín a místo:  20. února 2022 (neděle po závodech ČB 2022) Č. Budějovice krytý bazén 50 m / 8 

Termín přihlášek:  sobota 1 týden před termínem do 18:00 h. 
pouze informačním systémem ČSPS 

Termín odhlášek:  pátek před termínem do 12:00 h. 

Informace:  Filip PYTEL, tel. 777 939 932 

Startovní listina:  PLAVÁNÍ České Budějovice 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

neděle 28. 2. 2022 (cca 30 min. po ukončení závodu ČB 2022) 

Rozpl.: cca 12:00 hod. Zahájení: cca 12:30 Limit 

1. 800 m Volný způsob ženy 00:15:00,00 (ø 1:52) 

2. 800 m Volný způsob muži 00:15:00,00 (ø 1:52) 

ROZPLAVÁNÍ PŘED 1.500 m 

Rozpl.: inf. na místě (cca 30 min.) Zahájení: upřesněno na místě Limit 

3. 1.500 m Volný způsob ženy 00:26:00,00 (ø 1:44) 

4. 1.500 m Volný způsob muži 00:26:00,00 (ø 1:44) 

ROZPLAVÁNÍ PŘED ŠTAFETAMI 

Rozpl.: inf. na místě (15-30 min.) Zahájení: upřesněno na místě Limit 

5. 4 x 200 Volný způsob ženy 00:13:00,00 (ø 1:37) 

6. 4 x 200 Volný způsob muži 00:13:00,00 (ø 1:37) 

7. 4 x 200 Volný způsob MIX 00:13:00,00 (ø 1:37) 

 

Časový pořad 
soutěže: 

 Zahájení závodu bude cca 30 minut po ukončení závodu ČESKÉ BUDĚJOVICE 2022. 

Rozplavání bude, za předpokladu udržení klidu, umožněno již při probíhajícím závodu ČB 

2022 ve skokanském bazénu. 

Sestavy štafet se předávají do zahájení závodu. 

Systém soutěže: 

 

Závody se plavou přímo na čas, všechny věkové kategorie společně, po dvou (max. třech) 
závodnících na jedné dráze (dle počtu přihlášených). V případě malého počtu startujících 
dojde ke sloučení mužských a ženských rozplaveb do jedné. Ve výsledkové listině budou 
všechny kategorie uvedeny zvlášť. V případě nedodržení časového limitu nemusí být 
z rozhodnutí VR závodníkům umožněno dokončit závod a závodníci nemusí být 
klasifikováni (v závorce je uveden orientačně průměr na 100 m). Štafety se plavou v jedné 
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věkové kategorii. MIX = 2 ženy + 2 muži. Pořadatel má právo omezit počet rozplaveb, pokud 
by délka celého závodu přesáhla 4 hodiny. 

Předpis: 

 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a 

společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu (pravidlo SW 4.5). 

Start ve štafetě není podmíněn startem v jiné trati. 

Startují: 

 

Žačky a žáci – 10; 11; 12; 13; 14 letí 

Juniorky ml. (14 a 15 let) 

Junioři ml. (15 a 16 let) 

Juniorky st. (16 a 17 let)  

Junioři st. (17 a 18 let) 

 

Ženy (18 a st.) 

Muži (19 a st.) 

CELKOVĚ – BEZ OMEZENÍ 

 

blíže viz Zvláštní ust. rozpisů bod 3.3. 

Závodiště:  Krytý bazén 50 m, 8 drah. Měření poloautomatickou časomírou, nebo ručními stopkami. 

Odhlášky: 

 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) povinny 

provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů (viz společná ustanovení 

rozpisů: 1.2.1.) po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit startovné a další 

náklady spojené s účastí pozdě odhlášené závodnice/závodníka. 

Kontrola dokladů: 

 

Vedoucí oddílů (klubů) předloží seznam dodatečně odhlášených závodníků. Kontrola 

dokladů je nahrazena přihláškou přes IS ČSPS. Namátková kontrola registrací je možná z 

rozhodnutí Vrchního rozhodčího. 

Ceny: 
 

Závodnice a závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží diplom či medaili. Podmínkou 

je, aby ve vyhlašované kategorii byli nejméně 3 závodnice/závodníci. 

Finanční podm. : 
 

Krajský svaz hradí náklady na rozhodčí – jako 1 půlden, blíže viz Společná ustanovení 

rozpisů. 

Startovné:  Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 70,- Kč za přijatý start, štafety jsou zdarma. 

Upozornění: 

 

Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (kluby) povinny delegovat na 

závody min. 2 rozhodčí. Ohledně potřeby dodržet tuto povinnost se každý z klubů domluví 

s pořadatelem soutěže. 

(Dá se předpokládat, že rozhodčí budou přítomni již z celodenních závodů) 

Osobní údaje: 
 

Účastník svou přihláškou souhlasí s evidováním svých osobních údajů. Blíže viz zpracování 

osobních údajů v bodě 6. STD JČK. 

Příloha:      Omezení počtu startů: 

 

věk 
povolený počet 

startů za půlden * 
nejdelší trať 

10 – 14 let 3 starty 1.500 m 
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LETNÍ POHÁR JČ. KRAJE JEDENÁCTILETÉHO A ML. ŽACTVA 2022 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  TJ KOH-I-NOOR České Budějovice a Plavání Prachatice 

Termín a místo:  21. května 2022 Prachatice krytý bazén 25 m / 6 

Termín přihlášek:  sobota 14. května 2022 
pouze informačním systémem ČSPS 

Termín odhlášek:  čtvrtek 19.května 2022 do 8:00 h. 

Informace:  Eva ŠMAUSOVÁ: 723 062 048; plavani@tjkin.cz 

Startovní listina:  TJ KOH-I-NOOR České Budějovice 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

1. PŮLDEN  2. PŮLDEN 

Rozpl.: 8:00 hod. Zahájení: 9:00 hod. Rozpl.: 30 min. dle 1. půl. Zahájení: dle 1. půl. 

1. 100 m znak žačky  17. 100 m volný způsob žáci 

2. 100 m znak žáci  18. 100 m volný způsob žačky 

3. 200 m prsa žačky 11 let  19. 100 m prsa žáci 

4. 200 m prsa žáci 11 let  20. 100 m prsa žačky 

5. 50 m prsa žačky 10 a ml.  21. 200 m znak žáci 11 let 

6. 50 m prsa žáci 10 a ml.  22. 200 m znak žačky 11 let 

7. 50 m volný způsob žačky  23. 50 m znak žáci 10 a ml. 

8. 50 m volný způsob žáci  24. 50 m znak žačky 10 a ml. 

9. 100 m motýlek žačky  25. 50 m motýlek žáci 

10. 100 m motýlek žáci  26. 50 m motýlek žačky 

11. 100 m polohový závod žačky  27. 200 m polohový závod žáci 

12. 100 m polohový závod žáci  28. 200 m polohový závod žačky 

13. 200 m volný způsob žačky  29. 200 m volný způsob žáci 

14. 400 m volný způsob žáci  30. 400 m volný způsob žačky 

15. 4 x 50 m polohová štafeta mix  31. 4 x 50 m volný způsob mix 

16. 800 m volný způsob žačky 11 let  32. 800 m volný způsob žáci 11 let 

 

Poznámka:  Barevně označené závody jsou určeny pouze pro uvedené kategorie, neoznačené pro 

všechny kategorie. 

Pořadatel si dojedná sadu stopek, čísla na dlouhé tratě a poloautomatickou časomír 

s předsedkyní Krajského svazu! 
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Systém soutěže: 

 

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, všechny kategorie společně. Výsledky budou 

vyhlášeny pro každou kategorii odděleně. Štafety se plavou v jedné kategorii. MIX = 2 ženy 

+ 2 muži. V závodě na 800 m volný způsob, lze povolit plavání 2 závodníků v jedné dráze. 

Při konání krajských soutěží žactva nemohou startovat závodníci jiných věkových kategorií, 

ani mimo soutěž, pokud pro ně není závod vypsán. Pořadatel má právo omezit počet 

rozplaveb, pokud by délka jednotlivých půldnů přesáhla 4 hodiny. 

Předpis: 

 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a 

společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 2 startů (pravidlo SW 4.5). 

Vrchní rozhodčí rozhodne o startování přes hlavu. 

Startují: 

 

Žačky a žáci – 11letí 

Žačky a žáci – 10letí 

Žačky a žáci – 9letí a ml. 

blíže viz Zvláštní ustanovení rozpisů bod 3.3. 

Závodiště:  Krytý bazén 25 m, 6 drah. Měření poloautomatickou časomírou, nebo ručními stopkami. 

Odhlášky: 

 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) povinny 

provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů (viz společná ustanovení 

rozpisů: 1.2.1.) po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit startovné a další 

náklady spojené s účastí pozdě odhlášené závodnice/závodníka. 

Kontrola dokladů: 

 

Vedoucí oddílů (klubů) předloží seznam dodatečně odhlášených závodníků. Kontrola 

dokladů je nahrazena přihláškou přes IS ČSPS. Namátková kontrola registrací je možná z 

rozhodnutí Vrchního rozhodčího. 

Ceny: 
 

Závodnice a závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží diplom či medaili. Podmínkou 

ale je, aby ve vyhlašované kategorii byli nejméně 3 závodnice/závodníci/družstva. 

Finanční podm.: 
 

Krajský svaz hradí náklady na technické uspořádání soutěže (nájem bazénu, rozhodčí), blíže 

viz Společná ustanovení rozpisů: 4.1.1. . 

Startovné:  Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 60,- Kč za každý přijatý start. 

Upozornění: 
 

Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (kluby) povinny delegovat na 

závody min. 2 rozhodčí. Více viz zvláštní ustanovení rozpisů: 3.3. 

Osobní údaje: 
 

Účastník svou přihláškou souhlasí s evidováním svých osobních údajů. Blíže viz zpracování 

osobních údajů v bodě 6. STD JČK. 

Příloha:    Omezení počtu startů se týká pouze závodů jednotlivců, štafety se nepočítají 

 

věk 
povolený počet startů 

za půlden * 
nejdelší trať 

6 – 9 let 2 starty 400 m 

10 – 14 let 3 starty 1.500 m 
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DRoP CUP 2022 – Jihočeský kraj 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  TJ KOH-I-NOOR České Budějovice a Plavání Prachatice 

Termín a místo:  21. května 2022 Prachatice krytý bazén 25 m / 6 

Termín přihlášek:  sobota 14. května 2022 
pouze informačním systémem ČSPS 

Termín odhlášek:  čtvrtek 19. května 2022 do 8:00 h. 

Informace:  Eva ŠMAUSOVÁ: 723 062 048; plavani@tjkin.cz 

Startovní listina:  TJ KOH-I-NOOR České Budějovice 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

1. PŮLDEN  2. PŮLDEN 

Rozpl.: 8:00 hod. Zahájení: 8:50 hod. Rozpl.: 30 min. dle 1. půl. Zahájení: dle 1. půl. 

1. 100 m znak žačky  7. 100 m volný způsob žačky 

2. 100 m znak žáci  8. 100 m volný způsob žáci 

3. 100 m motýlek žačky  9. 100 m prsa žačky 

4. 100 m motýlek žáci  10. 100 m prsa žáci 

5. 400 m volný způsob žačky  11. 200 m polohový závod žačky 

6. 400 m volný způsob žáci  12. 200 m polohový závod žáci 

 

Poznámka:  Závod se poplave jako vložený do programu závodu LETNÍ POHÁR JČ. KRAJE 

JEDENÁCTILETÉHO A ML. ŽACTVA 2022 blíže v další části tohoto rozpisu. 

Systém soutěže: 

 

Závody jsou soutěží jednotlivců a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Závodníci absolvují 

5 startů (100M + 100Z + 100P + 100VZ + volitelně 200PZ nebo 400VZ). Výsledky po součtu 

FINA bodů všech pěti disciplín určí vítěze DROP Cup 2022 v jednotlivých kategoriích. 

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, všechny kategorie společně. Výsledky budou 

vyhlášeny pro každou kategorii odděleně. 

Při konání krajských soutěží žactva nemohou startovat závodníci jiných věkových kategorií, 

ani mimo soutěž, pokud pro ně není závod vypsán. Pořadatel má právo omezit počet 

rozplaveb, pokud by délka jednotlivých půldnů přesáhla 4 hodiny. 

Předpis: 

 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a 

společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu. Vrchní rozhodčí 

rozhodne o startování přes hlavu. 

Startují: 

 

Žáci –14 letí (r.2008) 

Žačky a žáci –13 letí (r.2009) 

Žačky a žáci –12 letí (r.2010) 

blíže viz Zvláštní ustanovení rozpisů bod 3.3. 
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Závodiště:  Krytý bazén 25 m, 6 drah. Měření poloautomatickou časomírou. 

Odhlášky: 

 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) povinny 

provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů (viz společná ustanovení 

rozpisů: 1.2.1.) po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit startovné a další 

náklady spojené s účastí pozdě odhlášené závodnice/závodníka. 

Kontrola dokladů: 

 

Vedoucí oddílů (klubů) předloží seznam dodatečně odhlášených závodníků. Kontrola 

dokladů je nahrazena přihláškou přes IS ČSPS. Namátková kontrola registrací je možná z 

rozhodnutí Vrchního rozhodčího. 

Ceny: 

 

Závodníci, kteří se umístili na krajských soutěžích do 10. místa, obdrží diplom. Výsledky 

se vyhlašují po jednotlivých ročnících. Po sečtení výsledků ve všech krajích, budou na LMČR 

žactva vyhlášeny výsledky DRoP Cup v jednotlivých ročnících. Závodníci na 1. - 3. místě 

obdrží poháry a diplomy, závodníci na 4. - 10. místě diplomy. 

Finanční podm.: 

 

Krajský svaz hradí náklady na technické uspořádání soutěže (nájem bazénu, rozhodčí), blíže 

viz Společná ustanovení rozpisů: 4.1.1. . 

V případě, že bude závod vložen do jiné krajské soutěže, bude vyúčtován společně se 

soutěží, do níž je závod vložen. 

Startovné:  Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 250,- Kč za přijatého závodníka. 

Upozornění: 
 

Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (kluby) povinny delegovat na 

závody min. 2 rozhodčí. Více viz zvláštní ustanovení rozpisů: 3.3. 

Osobní údaje: 
 

Účastník svou přihláškou souhlasí s evidováním svých osobních údajů. Blíže viz zpracování 

osobních údajů v bodě 6. STD JČK. 
 

SPOLEČNÝ ROZPIS pro závody DROP CUP 2022 a LETNÍ POHÁR 11letého a mladšího žactva 

1. PŮLDEN  2. PŮLDEN 
1.+2. 100 m znak DRoP Cup  7.+8. 100 m volný způsob DRoP Cup 
1. 100 m znak žačky  17. 100 m volný způsob žáci 
2. 100 m znak žáci  18. 100 m volný způsob žačky 
3. 200 m prsa žačky 11 let  19. 100 m prsa žáci 
4. 200 m prsa žáci 11 let  20. 100 m prsa žačky 
5. 50 m prsa žačky 10 a ml.  9.+10. 100 m prsa DRoP Cup 
6. 50 m prsa žáci 10 a ml.  21. 200 m znak žáci 11 let 
7. 50 m volný způsob žačky  22. 200 m znak žačky 11 let 
8. 50 m volný způsob žáci  23. 50 m znak žáci 10 a ml. 
3.+4. 100 m motýlek DRoP Cup  24. 50 m znak žačky 10 a ml. 
9. 100 m motýlek žačky  25. 50 m motýlek žáci 
10. 100 m motýlek žáci  26. 50 m motýlek žačky 
11. 100 m polohový závod žačky  27. 200 m polohový závod žáci 
12. 100 m polohový závod žáci  28. 200 m polohový závod žačky 
13. 200 m volný způsob žačky  11.+12. 200 m polohový závod DRoP Cup 
5.+6. 400 m volný způsob DRoP Cup  29. 200 m volný způsob žáci 
14. 400 m volný způsob žáci  30. 400 m volný způsob žačky 
15. 4 x 50 m polohová štafeta mix  31. 4 x 50 m volný způsob mix 
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16. 800 m volný způsob žačky 11 let  32. 800 m volný způsob žáci 11 let 

LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 
ŽACTVA, JUNIORŮ, MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2022 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  Plavecký klub Písek 

Termín a místo:  28. – 29. května 2022  Písek krytý bazén 25 m / 8 

Termín přihlášek:  neděle 22. května 2022 
pouze informačním systémem 

ČSPS 
Termín odhlášek:  čtvrtek 26. května do 8:00 h. 

Informace:  Ivana KRACÍKOVÁ: tel.: 775 241 170 ; info@pkpi.cz 

Startovní listina:  Plavecký klub Písek 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

1. PŮLDEN  2. PŮLDEN 

Rozpl.: 08:00 – 08:40 Zahájení: 08:50 Rozpl.: 30 min. dle 1. půl. Zahájení: dle 1. půl. 

1. 50 m znak (junioři a dosp.) (3 r.) muži  15. 50 m volný způsob ženy 

2. 50 m znak (junioři a dosp.) (3 r.) ženy  16. 50 m volný způsob muži 

3. 200 m volný způsob muži  17. 200 m polohový závod ženy 

4. 200 m volný způsob ženy  18. 200 m polohový závod muži 

5. 100 m prsa muži  19. 100 m znak ženy 

6. 100 m prsa ženy  20. 100 m znak muži 

7. 200 m motýlek muži  21. 50 m motýlek (junioři a dosp.) (3r.) ženy 

8. 200 m motýlek ženy  22. 50 m motýlek (junioři a dosp.) (3r.) muži 

9. 100 m polohový závod (NE 13,14) muži  23. 400 m volný způsob ženy 

10. 100 m polohový závod (NE 13,14) ženy  24. 4 x 50 m volný způsob muži 

11. 400 m volný způsob muži  25. 4 x 50 m polohová štafeta ženy 

12. 4 x 50 m volný způsob ženy  26. 1.500 m volný způsob muži 

13. 4 x 50 m polohová štafeta muži  
 

14. 800 m volný způsob ženy  
       

3. PŮLDEN 

Rozpl.: 08:00 – 08:40 Zahájení: 08:50 

27. 4 x 50 m polohová štafeta mix  36. 100 m volný způsob ženy 

28. 50 m prsa (junioři a dosp.) (3 r.) ženy  37. 100 m volný způsob muži 

29. 50 m prsa (junioři a dosp.) (3 r.) muži  38. 400 m polohový závod ženy 

30. 200 m znak ženy  39. 400 m polohový závod muži 

31. 200 m znak muži  40. 4 x 50 m volný způsob mix 

32. 100 m motýlek ženy  Barevně označené závody jsou určeny pouze pro 
uvedené kategorie, neoznačené pro všechny kategorie. 
Disciplíny č. 1; 2; 21; 22; 28; 29 jsou omezeny max. 3 
rozplavbami. MIX = 2 ženy + 2 muži 

33. 100 m motýlek muži  

34. 200 m prsa ženy  

35. 200 m prsa muži  
 

100 PZ není určen pro 13 a 14 leté – závod nemají v programu LMČR 
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Pořadatel si dojedná sadu stopek, čísla na dlouhé tratě a poloautomatickou časomíru s předsedkyní kr. svazu! 

Systém soutěže: 

 

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, všechny kategorie společně. Výsledky 

budou vyhlášeny pro každou kategorii odděleně. Štafety se plavou v jedné kategorii. 

MIX = 2 ženy + 2 muži. Při konání krajských soutěží žactva nemohou startovat závodníci 

jiných věkových kategorií, ani mimo soutěž, pokud pro ně není závod vypsán. Pořadatel 

má právo omezit počet rozplaveb, pokud by délka jednotlivých půldnů přesáhla 4 hodiny. 

Bude použito startu „přes hlavu“. 

Předpis: 
 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a 

společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu. 

Startují: 

Každou z kategorií 
vyhlásit samostatně, 

pokud se zúčastní 
alespoň 3 účastníci/e 

 

Žačky a žáci – 12; 13; 14 letí 

Juniorky ml. (14 a 15 let) 

Junioři ml. (15 a 16 let) 

Juniorky st. (16 a 17 let)  

Junioři st. (17 a 18 let) 

 

Ženy (18 a st.) 

Muži (19 a st.) 

CELKOVĚ – BEZ OMEZENÍ 

 

blíže viz Zvláštní ust. rozpisů bod 3.3. 

Závodiště:  Krytý bazén 25 m, 8 drah. Měření poloautomatickou časomírou, nebo ručními stopkami. 

Odhlášky: 

 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) 

povinny provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů (viz společná 

ustanovení rozpisů: 1.2.1.) po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit 

startovné a další náklady spojené s účastí pozdě odhlášené závodnice/závodníka. 

Kontrola dokladů: 

 

Vedoucí oddílů (klubů) předloží seznam dodatečně odhlášených závodníků. Kontrola 

dokladů je nahrazena přihláškou přes IS ČSPS. Namátková kontrola registrací je možná z 

rozhodnutí Vrchního rozhodčího. 

Ceny: 
 

Závodnice a závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží diplom či medaili. 

Podmínkou ale je, aby ve vyhlašované kategorii byli nejméně 3 závodnice/závodníci. 

Finanční podm. : 
 

Krajský svaz hradí náklady na technické uspořádání soutěže (nájem bazénu, rozhodčí), 

blíže viz Společná ustanovení rozpisů: 4.1.1. . 

Startovné:  Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 60,- Kč za každý přijatý start. 

Upozornění: 
 

Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (kluby) povinny delegovat 

na závody min. 2 rozhodčí. Více viz zvláštní ustanovení rozpisů: 3.3. 

Osobní údaje: 
 

Účastník svou přihláškou souhlasí s evidováním svých osobních údajů. Blíže viz zpracování 

osobních údajů v bodě 6. STD JČK. 

 

   Příloha:      Omezení počtu startů se týká pouze závodů jednotlivců, štafety se nepočítají 
 
 

věk 
povolený počet 

startů za půlden * 
nejdelší trať 

žactvo 3 starty 1.500 m 

ml. junioři a st. bez omezení 1.500 m 
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PODZIMNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE NA DLOUHÉ TRATĚ 2022 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  TJ KOH-I-NOOR České Budějovice 

Termín a místo:  24. září 2022  Č. Budějovice krytý bazén 50 m / 8 

Termín přihlášek:  sobota 1 týden před termínem do 18:00 h. 
pouze informačním systémem ČSPS 

Termín odhlášek:  čtvrtek před termínem závodu do 8:00 h. 

Informace:  Eva ŠMAUSOVÁ: 723 062 048; plavani@tjkin.cz 

Startovní listina:  KIH-I-NOOR České Budějovice 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

Sobota 25. 9. 2022 

Rozpl.: 9:00 – 9:40 Zahájení: 9:45 Limit 

1. 800 m Volný způsob ženy 00:15:00,00 (ø 1:52) 

2. 800 m Volný způsob muži 00:15:00,00 (ø 1:52) 

ROZPLAVÁNÍ PŘED 1.500 m 

Rozpl.: dle poř. (cca 30 min.) Zahájení: dle pořadatele Limit 

3. 1.500 m Volný způsob ženy 00:26:00,00 (ø 1:44) 

4. 1.500 m Volný způsob muži 00:26:00,00 (ø 1:44) 

ROZPLAVÁNÍ PŘED ŠTAFETAMI 

Rozpl.: inf. na místě (15-30 min.) Zahájení: upřesněno na místě Limit 

5. 4 x 200 Volný způsob ženy 00:13:00,00 (ø 1:37) 

6. 4 x 200 Volný způsob muži 00:13:00,00 (ø 1:37) 

7. 4 x 200 Volný způsob MIX 00:13:00,00 (ø 1:37) 

 

Časový pořad 
soutěže: 

 Rozplavání mezi disciplínami bude v délce cca 30 minut, o přesném časovém rozvrhu 

budou účastníci vyrozuměni při závodě rozhlasem.  

Sestavy štafet se předávají do zahájení závodu. 

Systém soutěže: 

 

Závody se plavou přímo na čas, všechny věkové kategorie společně, po dvou (max. třech) 
závodnících na jedné dráze (dle počtu přihlášených). V případě malého počtu startujících 
dojde ke sloučení mužských a ženských rozplaveb do jedné. Ve výsledkové listině budou 
všechny kategorie uvedeny zvlášť. V případě nedodržení časového limitu nemusí být 
z rozhodnutí VR závodníkům umožněno dokončit závod a závodníci nemusí být 
klasifikováni (v závorce je uveden orientačně průměr na 100 m). Štafety se plavou v jedné 
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věkové kategorii. MIX = 2 ženy + 2 muži. Pořadatel má právo omezit počet rozplaveb, pokud 
by délka jednotlivých půldnů přesáhla 4 hodiny. 

Předpis: 
 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a 

společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu (pravidlo SW 4.5). 

Startují: 

 

Žačky a žáci – 10; 11; 12; 13; 14 letí 

Juniorky ml. (14 a 15 let) 

Junioři ml. (15 a 16 let) 

Juniorky st. (16 a 17 let)  

Junioři st. (17 a 18 let) 

 

Ženy (18 a st.) 

Muži (19 a st.) 

CELKOVĚ – BEZ OMEZENÍ 

 

blíže viz Zvláštní ust. rozpisů bod 3.3. 

Závodiště:  Krytý bazén 50 m, 8 drah. Měření poloautomatickou časomírou, nebo ručními stopkami. 

Odhlášky: 

 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) povinny 

provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů (viz společná ustanovení 

rozpisů: 1.2.1.) po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit startovné a další 

náklady spojené s účastí pozdě odhlášené závodnice/závodníka. 

Kontrola dokladů: 

 

Vedoucí oddílů (klubů) předloží seznam dodatečně odhlášených závodníků. Kontrola 

dokladů je nahrazena přihláškou přes IS ČSPS. Namátková kontrola registrací je možná z 

rozhodnutí Vrchního rozhodčího. 

Ceny: 
 

Závodnice a závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží diplom či medaili. Podmínkou 

ale je, aby ve vyhlašované kategorii byli nejméně 3 závodnice/závodníci. 

Finanční podm. : 
 

Krajský svaz hradí náklady na rozhodčí – jako 1 půlden, blíže viz Společná ustanovení 

rozpisů. 

Bod 4.1.1.4.2. – startovní a výsledková listina – se vypouští 

Startovné:  Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 70,- Kč za přijatý start. Štafety jsou zdarma. 

Upozornění: 

 

Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (kluby) povinny delegovat na 

závody min. 2 rozhodčí. Ohledně potřeby dodržet tuto povinnost se každý z klubů domluví 

s pořadatelem soutěže. 

Osobní údaje: 
 

Účastník svou přihláškou souhlasí s evidováním svých osobních údajů. Blíže viz zpracování 

osobních údajů v bodě 6. STD JČK. 

  Příloha:      Omezení počtu startů: 

 

věk 
povolený počet 

startů za půlden * 
nejdelší trať 

žactvo 3 starty 1.500 m 

ml. junioři a st. bez omezení 1.500 m 
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ZIMNÍ POHÁR JČ. KRAJE JEDENÁCTILETÉHO A ML. ŽACTVA 2022 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  FEZKO Strakonice 

Termín a místo:  19. listopadu 2022 Strakonice krytý bazén 25 m / 6 

Termín přihlášek:  sobota 1 týden před termínem do 18:00 h. 
pouze informačním systémem ČSPS 

Termín odhlášek:  čtvrtek před termínem do 8:00 h. 

Informace:  Radek JUNG, 603 525 726 

Startovní listina:  FEZKO Strakonice 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

1. PŮLDEN  2. PŮLDEN 

Rozpl.: 8:00 – 8:40 Zahájení: 8:45 Rozpl.: 30 min. dle 1. půl. Zahájení: dle 1. půl. 

1. 100 m znak žačky  17. 100 m volný způsob žáci 

2. 100 m znak žáci  18. 100 m volný způsob žačky 

3. 200 m prsa žačky 11 let  19. 100 m prsa žáci 

4. 200 m prsa žáci 11 let  20. 100 m prsa žačky 

5. 50 m prsa žačky 10 a ml.  21. 200 m znak žáci 11 let 

6. 50 m prsa žáci 10 a ml.  22. 200 m znak žačky 11 let 

7. 50 m volný způsob žačky  23. 50 m znak žáci 10 a ml. 

8. 50 m volný způsob žáci  24. 50 m znak žačky 10 a ml. 

9. 100 m motýlek žačky  25. 50 m motýlek žáci 

10. 100 m motýlek žáci  26. 50 m motýlek žačky 

11. 100 m polohový závod žačky  27. 200 m polohový závod žáci 

12. 100 m polohový závod žáci  28. 200 m polohový závod žačky 

13. 200 m volný způsob žačky  29. 200 m volný způsob žáci 

14. 400 m volný způsob žáci  30. 400 m volný způsob žačky 

15. 4 x 50 m polohová štafeta mix  31. 4 x 50 m volný způsob mix 

16. 800 m volný způsob žačky 11 let  32. 800 m volný způsob žáci 11 let 

 

Poznámka:  Barevně označené závody jsou určeny pouze pro uvedené kategorie, neoznačené pro 

všechny kategorie. 

Pořadatel si dojedná sadu stopek, čísla na dlouhé tratě a poloautomatickou časomíru s 

předsedkyní krajského svazu! 
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Systém soutěže: 

 

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, všechny kategorie společně. Výsledky 

budou vyhlášeny pro každou kategorii odděleně. Štafety se plavou v jedné kategorii. 

MIX = 2 ženy + 2 muži. V závodě na 800 m volný způsob, lze povolit plavání 2 závodníků 

v jedné dráze. 

Při konání krajských soutěží žactva nemohou startovat závodníci jiných věkových 

kategorií, ani mimo soutěž, pokud pro ně není závod vypsán. 

Pořadatel má právo omezit počet rozplaveb, pokud by délka jednotlivých půldnů přesáhla 

4 hodiny. 

Předpis: 

 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a 

společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 2 startů (pravidlo SW 

4.5). Vrchní rozhodčí rozhodne o startu přes hlavu. 

Startují: 
 

Žačky a žáci – 11 letí 

Žačky a žáci – 10 letí 

Žačky a žáci – 9 letí a ml. 

blíže viz „Zvláštní ustanovení rozpisů“ bod 3.3. 

Závodiště:  Krytý bazén 25 m, 6 drah. Měření poloautomatickou časomírou, nebo ručními stopkami. 

Odhlášky: 

 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) 

povinny provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů (viz společná 

ustanovení rozpisů: 1.2.1.) po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit 

startovné a další náklady spojené s účastí pozdě odhlášeného závodnice/závodníka. 

Kontrola dokladů: 

 

Vedoucí oddílů (klubů) předloží seznam dodatečně odhlášených závodníků. Kontrola 

dokladů je nahrazena přihláškou přes IS ČSPS. Namátková kontrola registrací je možná z 

rozhodnutí Vrchního rozhodčího. 

Ceny: 
 

Závodnice a závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží diplom či medaili. 

Podmínkou ale je, aby ve vyhlašované kategorii byli nejméně 3 závodnice/závodníci. 

Finanční podm. : 
 

Krajský svaz hradí náklady na technické uspořádání soutěže (nájem bazénu, rozhodčí), 

blíže viz Společná ustanovení rozpisů: 4.1.1. . 

Startovné:  Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 60,- Kč za každý přijatý start. 

Upozornění: 
 

Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (kluby) povinny delegovat 

na závody min. 2 rozhodčí. Více viz zvláštní ustanovení rozpisů: 3.3. 

Osobní údaje: 
 

Účastník svou přihláškou souhlasí s evidováním svých osobních údajů. Blíže viz zpracování 

osobních údajů v bodě 6. STD JČK. 

  Příloha:      Omezení počtu startů se týká pouze závodů jednotlivců, štafety se nepočítají 

věk 
povolený počet startů 

za půlden * 
nejdelší trať 

6 – 9 let 2 starty 400 m 

10 – 14 let 3 starty 1.500 m 
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ZIMNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 
ŽACTVA, JUNIORŮ, MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2022 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  Plavecký klub Písek 

Termín a místo:  26. – 27. listopadu 2022 Písek krytý bazén 25 m / 8 

Termín přihlášek:  sobota 1 týden před termínem do 18:00 h. 
pouze informačním systémem ČSPS 

Termín odhlášek:  čtvrtek před termínem do 8:00 h. 

Informace:  Ivana KRACÍKOVÁ: tel.: 775 241 170 ; info@pkpi.cz 

Startovní listina:  Plavecký klub Písek 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

1. PŮLDEN  2. PŮLDEN 

Rozpl.: 8:00 – 8:40 Zahájení: 8:45 Rozpl.: 30 min. dle 1. půl. Zahájení: dle 1. půl. 

1. 50 m znak (junioři a dosp.) (3 r.) muži  15. 50 m volný způsob ženy 

2. 50 m znak (junioři a dosp.) (3 r.) ženy  16. 50 m volný způsob muži 

3. 200 m volný způsob muži  17. 200 m polohový závod ženy 

4. 200 m volný způsob ženy  18. 200 m polohový závod muži 

5. 100 m prsa muži  19. 100 m znak ženy 

6. 100 m prsa ženy  20. 100 m znak muži 

7. 200 m motýlek muži  21. 50 m motýlek (junioři a dosp.) (3r.) ženy 

8. 200 m motýlek ženy  22. 50 m motýlek (junioři a dosp.) (3r.) muži 

9. 100 m polohový závod muži  23. 400 m volný způsob ženy 

10. 100 m polohový závod ženy  24. 4 x 50 m volný způsob muži 

11. 400 m volný způsob muži  25. 4 x 50 m polohová štafeta ženy 

12. 4 x 50 m volný způsob ženy  26. 1.500 m volný způsob muži 

13. 4 x 50 m polohová štafeta muži  
 

14. 800 m volný způsob ženy  
       

3. PŮLDEN 

Rozpl.: 8:00 – 8:40 Zahájení: 8:45 

27. 4 x 50 m polohová štafeta mix  36. 100 m volný způsob ženy 

28. 50 m prsa (junioři a dosp.) (3 r.) ženy  37. 100 m volný způsob muži 

29. 50 m prsa (junioři a dosp.) (3 r.) muži  38. 400 m polohový závod ženy 

30. 200 m znak ženy  39. 400 m polohový závod muži 

31. 200 m znak muži  40. 4 x 50 m volný způsob mix 

32. 100 m motýlek ženy  Barevně označené závody jsou určeny pouze pro 
uvedené kategorie, neoznačené pro všechny kategorie. 
Disciplíny č. 1; 2; 21; 22; 28; 29 jsou omezeny max. 3 
rozplavbami. MIX = 2 ženy + 2 muži 

33. 100 m motýlek muži  

34. 200 m prsa ženy  

35. 200 m prsa muži  
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Pořadatel si po tel. domluvě dojedná sadu ručních stopek, čísla na dlouhé tratě a poloautomatickou 

časomíru s předsedkyní krajského svazu! 
 

Systém soutěže: 

 

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, všechny kategorie společně. Výsledky 

budou vyhlášeny pro každou kategorii odděleně. Štafety se plavou v jedné kategorii. 

MIX = 2 ženy + 2 muži. 

Při konání krajských soutěží žactva nemohou startovat závodníci jiných věkových 

kategorií, ani mimo soutěž, pokud pro ně není závod vypsán. 

Pořadatel má právo omezit počet rozplaveb, pokud by délka jednotlivých půldnů přesáhla 

4 hodiny. Bude použito startu „přes hlavu“. 

Předpis: 
 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS, ustanovení tohoto rozpisu a 

společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu. 

Startují: 

Každou z kategorií 
vyhlásit samostatně, 

pokud se zúčastní 
alespoň 3 účastníci/e 

 

Žačky a žáci – 12; 13; 14 letí 

Juniorky ml. (14 a 15 let) 

Junioři ml. (15 a 16 let) 

Juniorky st. (16 a 17 let)  

Junioři st. (17 a 18 let) 

 

Ženy (18 a st.) 

Muži (19 a st.) 

CELKOVĚ – BEZ OMEZENÍ 

 

blíže viz Zvláštní ust. rozpisů bod 3.3. 

Závodiště:  Krytý bazén 25 m, 8 drah. Měření poloautomatickou časomírou, nebo ručními stopkami. 

Odhlášky: 

 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) 

povinny provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů (viz společná 

ustanovení rozpisů: 1.2.1.) po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit 

startovné a další náklady spojené s účastí pozdě odhlášeného závodnice/závodníka. 

Kontrola dokladů: 

 

Vedoucí oddílů (klubů) předloží seznam dodatečně odhlášených závodníků. Kontrola 

dokladů je nahrazena přihláškou přes IS ČSPS. Namátková kontrola registrací je možná z 

rozhodnutí Vrchního rozhodčího. 

Ceny: 
 

Závodnice a závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží diplom či medaili. 

Podmínkou ale je, aby ve vyhlašované kategorii byli nejméně 3 závodnice/závodníci. 

Finanční podm. : 
 

Krajský svaz hradí náklady na technické uspořádání soutěže (nájem bazénu, rozhodčí), 

blíže viz Společná ustanovení rozpisů: 4.1.1. . 

Startovné:  Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 60,- Kč za každý přijatý start. 

Upozornění: 
 

Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (kluby) povinny delegovat 

na závody min. 2 rozhodčí. Více viz zvláštní ustanovení rozpisů: 3.3. 

Příloha:      Omezení počtu startů se týká pouze závodů jednotlivců, štafety se nepočítají 

 

věk 
povolený počet 

startů za půlden * 
nejdelší trať 

žactvo 3 starty 1.500 m 
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ml. junioři a st. bez omezení 1.500 m 

PŘÍLOHY 
ADRESÁŘ PLAVECKÝCH ODDÍLŮ (KLUBŮ) JČ. KRAJE: 
 

ČKPK Českokrumlovský plavecký klub František Skříčil 
Fialková 225 

381 01  Český Krumlov 

Mob.: 

Mail.: 

www: 

722 142 149 

f.skricil@seznam.cz 

www.ckpk-plavani.cz 

FEZKO Tj FEZKO Strakonice Radek Jung 
ul. Pod Hradem č. 128 

386 01  Strakonice 

Mob.: 

Mail.: 

www: 

603 525 726 

jungradek@seznam.cz 

www.plavci.tjfezko.cz 

PLČB PLAVÁNÍ České Budějovice Filip Pytel 
Sokolský ostrov č. 402/4 

370 01  Č. Budějovice 

Mob.: 

Mail.: 

www: 

777 939 932 

info@plavani-cb.cz 

www.plavani-cb.cz 

PlPra Plavání Prachatice Marcela Vitoulová 
ul. U Lipového dvora č. 1293 

383 01  Prachatice 

Tel.: 

Mail.: 

www: 

606 515 865 

oddil@plpra.cz 

www.plpra.cz 

PKJH Plavecký Klub Jindřichův Hradec Dita Podhrázská 
Sídliště Vajgar č. 865/III 

377 01  J. Hradec 

Mob.: 

Mail.: 

www: 

728 004 544 

pkjh@pkjh.cz 

www.pkjh.cz 

PKPí Plavecký Klub Písek Jiří Šolc 
ul. Ostrovní č. 2257 

397 01  Písek 

Mob.: 

Mail.: 

www: 

777 885 779 

info@pkpi.cz 

www.pkpi.cz 

ŠikČB Plavecký klub Šikulka Richard Cirhan 
Rudolfovská tř. č. 634 

370 01  Č. Budějovice 

Mob.: 

Mail.: 

www: 

602 474 164 

sikulka@sikulka.com 

www.sikulka.com 

TrLip Triatlon Lipno Jiří Chaloupka 
Loučovice č. 238 

382 76 Loučovice 

Mob.: 

Mail.: 

www: 

776 233 327 

jirka@zeleznak.cz 

KIN TJ KOH-I-NOOR České Budějovice Eva Šmausová 
ul. U Trojice č. 27 

370 04  Č. Budějovice 

Mob.: 

Mail.: 

www: 

723 062 048 

plavani@tjkin.cz 

www.kinplavani.cz 

TJTá TJ TÁBOR oddíl plavání Vladimír Pochylý 
ul. Buzulucká č. 2349 

390 03  Tábor 

Mob.: 

Mail.: 

www: 

727 972 986 

pochyly@o2active.cz 

www.tjta.cz 

 

ADRESÁŘ ČLENŮ VÝBORU KRAJSKÉHO SVAZU ČSPS – JIHOČESKÝ KRAJ: 
 

PŘEDSEDKYNĚ: Eva Šmausová 
Mob.: 

Mail.: 

723 062 048 

plavani@tjkin.cz 

MÍSTOPŘEDSEDA: Filip Pytel 
Mob.: 

Mail.: 

777 939 932 

filip.pytel@plavani-cb.cz 

STK: Ondřej Špok 
Mob.: 

Mail.: 

723 085 631 

rozhodci-jc@centrum.cz 
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