
 

 

6.ročník 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Pořadatel:  Plavecký klub Písek, z.s.  

Datum:  sobota 22. října 2022  

Termín přihlášek:  
neděle 16. října 2022 

pouze ON–LINE SYSTÉM ČSPS  

Termín odhlášek:  čtvrtek 20. října 2022 do 8:00 hod 

Informace:  
Ivana Kracíková, tel.: 775 241 170, info@pkpi.cz; 
Rosťa Šejvl, tel.: 724 742 541           SejvlR@seznam.cz 
(pouze rozlosování a výsledky) 

Místo konání:  Plavecký bazén, ul. Ostrovní č. 2257/1, Písek 



 

 

 
 

 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 

1. PŮLDEN 2. PŮLDEN 

Rozplavání: 
8:00 hod. 

Rozplavání končí 10 
minut před začátkem 

závodu 

Zahájení závodu:      
9:00 hod. 

Rozplavání:            Zahájení závodu:       
Zahájení 90 minut po 
skončení dopoledního 

programu       

1. 50 m volný způsob ženy A 111. 100 m PZ – FINÁLE (1 rozpl.) muži A 

2. 50 m volný způsob muži A 112. 100 m PZ – FINÁLE (1 rozpl.) ženy A 

3. 100 m prsa ženy B, C 13. 200 m prsa muži B, C 

4. 100 m prsa muži B, C 14. 200 m prsa ženy B, C 

5. 200 m motýlek ženy B, C 15. 100 m volný způsob muži B, C 

6. 200 m motýlek muži B, C 16. 100 m volný způsob ženy B, C 

7. 100 m znak ženy B, C 17. 200 m polohový závod muži B, C 

8. 100 m znak muži B, C 18. 200 m polohový závod ženy B, C 

9. 200 m volný způsob ženy B, C 19. 100 m motýlek muži B, C 

10 200 m volný způsob muži B, C 20. 100 m motýlek ženy B, C 

11. 100 m polohový závod ženy A 21. 200 m znak muži B, C 

12. 100 m polohový závod muži A 22. 200 m znak ženy B, C 

      

      
 

 

Hlavním závodem OTAVSKÉHO POHÁRU je   100m polohový závod 
 a bude rozdělen na rozplavby a 1 finále.  

Tato disciplína se plave bez rozdílu věkových kategorií. 
 

Systém soutěže: 

 

Neoznačené disciplíny se plavou v rozplavbách přímo na čas, všechny kategorie 
společně. Výsledky budou vyhlášeny pro každou kategorii odděleně (kategorie C bude 
vyhlášena po jednotlivých ročnících). 

 Pořadatel má právo omezit počet rozplaveb, pokud by délka jednotlivých půldnů 
přesáhla 4 hodiny. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo pro zachování hladkého průběhu závodů omezit u všech 
disciplín na 200m počet rozplaveb, na maximální počet 4 podle přihlášených časů.  
 



 

 

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). Vrchní rozhodčí rozhodne o použití startu přes hlavu. 

 

Startují: 
 MUŽI A ŽENY 

A  - 2011 a starší 
B – r.n.: 2007 a starší 
C - r.n.: 2011, 2010, 2009, 2008 (zvlášť dle ročníků) 

Závodiště:  Krytý bazén 25 m, 8 drah, obrátky hladké, automatická časomíra 

Odhlášky: 

 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) 
povinny provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů, po tomto 
termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit startovné a další náklady spojené 
s účastí pozdě odhlášené závodnice/závodníka. 

Kontrola dokladů: 

 

Nahrazeno přihláškou přes ON-LINE systém ČSPS. 

Vedoucí oddílů (klubů) předloží nejpozději na začátku rozplavání seznam dodatečně 
odhlášených závodníků. 

 

Ceny: 

 

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

 
Vítězové hlavního závodu (100 m PZ v mužské a ženské kategorii) obdrží pohár a 
finanční odměnu: 
 

1.místo - 1.500 Kč, 2.místo - 1.000 Kč, 3.místo - 500 Kč 
 

 
Startovné: 

 
Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 90,- Kč za přijatý start. 

 

 

 

 

Těšíme se na Vás v Písku 

Team PKPí   

 
Akce je podporovaná městem Písek 


