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Termínová listina Sdružené krajské komise plavání pro rok 2012 
 
Leden    

28 Malá cena Chodska Domažlice 25/6 
    

Únor    
11 1. kolo družstev  Plzeň – Radbuza     25/6 

    
Březen    

3 60. ročník – Košařův memoriál Plzeň Radbuza     25/6 
10 a 11 Semifinále družstev ČR … … 

17 VC KIN České Budějovice České Budějovice 50/8 
24 a 25 Plzeňský vytrvalec Plzeň – Slovany 50/10 

    
Duben    

7 Tachovský pohár Tachov 25/5 
21 a 22 Finále družstev ČR  … 50/8 

    
Květen    

12 a 13 8. ročník – Západočeský pohár  Plzeň – Slovany 50/10 
26 Krajský p řebor žactva 10 a 11 let Domažlice 25/6 

    
Červen    

2 a 3 Praha 2012 Praha – Podolí 50/8 
2 a 3 Krajský p řebor žactva 12 a 14 let Plzeň – Radbuza 25/6 

9 34. ročník – Karlovarské vřídlo Karlovy Vary 50/6 
9 a 10 Letní Pohár ČR žactva – 10let Praha – Eden 25/6 
9 a 10 Letní Pohár ČR žactva – 11let Domažlice 25/6 

16 a 17 Letní mistrovství ČR mladšího žactva – 12let Prostějov 25/6 
16 a 17 Letní mistrovství ČR staršího žactva – 13 a 14let České Budějovice 50/8 
22 a 24 Letní mistrovství ČR dorostu Brno 50/8 

    
Červenec    

13 až 15 Mistrovství ČR  Praha 50/8 
    
Září    

22 a 23 VC Chodska Domažlice 25/6 
    
Říjen    

8 Velká cena města Plzně Plzeň – Radbuza 25/6 
21 a 22 Plzeňské sprinty Plzeň – Slovany 25/10 

??? Sokolovský kapřík  Sokolov 25/6 
    

Listopad    
3 Zpívající fontána Mariánské Lázně 25/5 

17 Krajský p řebor žactva: 10 – 11 let Tachov 25/5 
24 a 25 Krajský p řebor žactva: 12 – 14 let Plzeň – Radbuza 25/6 

    
Prosinec    

1 a 2 Zimní Pohár ČR žactva – 10let Sokolov 25/6 
1 a 2 Zimní Pohár ČR žactva – 11let Beroun 25/6 
8 a 9 Zimní mistrovství ČR mladšího žactva – 12let Jihlava 25/6 
8 a 9 Zimní mistrovství ČR staršího žactva – 13let Kladno 25/6 
8 a 9 Zimní mistrovství ČR staršího žactva – 13let Kopřivnice 25/6 

19 až 22 Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých Plzeň – Slovany 25/8 nebo 10 
z STD ČSPS – termín Zimního mistrovství ČR 2012 bude možno změnit na Valné hromadě oddílů VSP ČSPS 2012 

 



SDRUŽENÝ KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV 
 

mužů a žen 2012 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
A/Všeobecná ustanovení 
 
Soutěž řídí Sdružená krajská komise plavání západních Čech. 
  
Pořadatel, místo a datum konání: 1.kolo –Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s. 

11. 2. 2012 – bazén Sportovního klubu Radbuza Plzeň, o. s. 
 
Účastníci:    Družstva mužů a žen, která se písemně do soutěže přihlásila. 
 
Přihláška:     Soupisky družstev do soutěže musí být zaslány na adresu 

Ing. František Štochl, Tomanova 4, Plzeň, 301 00 
nebo na e-mail stochl@post.cz do 6. února 2012. 
Přihláška – startovní lístek na jednotlivé discipliny (viz. program) 
odevzdají vedoucí družstev nejdéle do 9:00 hodin 1. půldne. 

 
Upozornění:    Soutěž družstev se řídí článku číslo 14 soutěžního řádu plavání 

a ustanovení tohoto rozpisu. 
  

Hospodářské podmínky:  Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. Sdružená krajská komise plavání 
Západních Čech hradí nájem bazénu a ošatné delegovaným rozhodčím. 

 
Informace:    Ing. František Štochl, Tomanova 4, Plzeň, 301 00. 
 
B/ Technická ustanovení 
 
Předpis:    Závodí se podle Pravidel a soutěžního řádu plavání a ustanovení tohoto rozpisu. 
 
Discipliny a závazný pořad – platí pro všechna soutěžní kola. 
      

I. půlden 
Zahájení 9:30 hodin (rozplavání 9:00 hodin) 

II. p ůlden 
Zahájení 15:30 hodin (rozplavání 15:00 hodin) 

 
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 1500 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 

       
Upozornění:  1) mezi jednotlivé discipliny nesmějí  být zařazeny jakékoli vložené závody a přestávky 

2) jednotlivá družstva mužů a žen mají pro prvou disciplinu stanovenou dráhu pro celé 
soutěžní kolo, která jim bude oznámena VR 



Startují:   Samostatná družstva mužů a žen. V každé disciplině jednotlivců smí startovat za družstvo dva  
závodníci, nejméně však jeden, za každé družstvo startuje pouze 1 štafeta. Nedodržení 
minimálního počtu startujících v disciplině (včetně štafety) znamená diskvalifikaci družstva 
pro celou soutěž. 

 
Omezení startů: Závodníci a závodnice mohou v Soutěži družstev – Mistrovství ČR startovat nejvýše 

ve 4 disciplinách jednotlivců a obou štafetách, a to v souladu s omezeními počtu startů    
v jednotlivých půldnech, podle soutěžního řádu plavání. 

 
Upozornění:  V soutěži družstev bude použito Pravidlo jednoho 1 startu. 
 
Bodování:  V celé soutěži se bodují jednotlivé zaplavané výkony podle Bodovacích tabulek FINA.     

Bodové hodnoty získané ve štafetách se násobí koeficientem 2. 
 
Hodnocení:  Soutěž se hodnotí odděleně pro družstva mužů a žen. Pro postup z 1. kola do semifinále soutěže  

je rozhodující počet získaných bodů v příslušném kole   
 
Podmínka účasti v soutěži: 
 
Vedoucí družstva je povinen předložit před každým soutěžním kolem nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem 
pracovníku STK: 
 
a) platné registrační průkazy 
 
b) sestavu družstva na tiskopisu "Přihláška-startovní lístek" na každý půlden samostatně 
s vyznačenými drahami a rozplavbami 
 
c) sestavu štafet předá vedoucí nejdéle v průběhu discipliny číslo 10 a 26. Takto předaná štafeta družstva NESMÍ být 
měněna a VR MUSÍ každou změnu posoudit jako diskvalifikaci. 
 
Závodníkům a závodnicím, jejichž doklady nebudou předloženy ke kontrole nebo u kterých budou zjištěny závady, 
nebude povolen start v soutěži. 
 
Námitky:  Podávají zástupci plaveckých klubů / oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu VR 

se vkladem 300,-Kč (u štafet 500,-Kč), který v případě zamítnutí propadá ve prospěch Sdružené 
krajské komise plavání Západních Čech. 

 
Různé:   Ihned po skončení soutěžního kola, nejpozději však do 5 dnů je povinen pořadatelský plavecký 

klub / oddíl zaslat úplné výsledky podle rozdělovníku sekce plavání ČSPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JARNÍ / PODZIMNÍ SDRUŽENÝ KRAJSKÝ P ŘEBOR  
 

žactva ve věku 12 až 14let 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

A/ Všeobecná ustanovení 
Pořadatel:   Technickým uspořádáním byl Sdruženou krajskou komisí plavání Západních Čech 

pověřen pro: 
 
jarní část Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s. – bazén 25m / 6 drah 
 
podzimní část Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s. – bazén 25m / 6 drah 

 
Datum a místo konání: 2. – 3. června 2012, Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s. 

24. a 25. listopadu 2012, Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s. 
 

Termín přihlášek:  21. května 2012 
12. listopadu 2012 
 

Adresa přihlášek:  Pořádající plavecký klub – Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s. – online systémem 
Kopii:  Ing. František Štochl, Tomanova 4, Plzeň, 301 00, stochl@post.cz 

                                               
Informace:   Podává Ing. František Štochl, Tomanova 4, Plzeň, 301 00 
 
Startovné:   25,-Kč / start za disciplinu jednotlivců, za štafety se startovné neplatí! 
 
Systém soutěže:  Závody jsou soutěžemi jednotlivců a štafet. Všechny discipliny se plavou v rozplavbách 

přímo na čas. Do rozplaveb jsou závodníci a závodnice nasazováni podle přihlášených 
časů. V soutěži bude uplatněno Pravidlo jednoho (1) startu. 

  
Podmínka účasti v soutěži: Před rozplaváním předloží vedoucí plaveckých klubů / oddílů pracovníku STK 

ke kontrole: - platný registrační průkaz 
- "Omluvný list" se všemi omluvenými závodníky pro příslušnou soutěž. 

Závodníkům a závodnicím, jejichž doklady nebudou předloženy ke kontrole nebo u kterých budou zjištěny 
závady, nebude povolen start v soutěži. 
 
Námitky: 
Podávají zástupci plaveckých klubů / oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu rozhodčímu se vkladem 
300,-Kč (u družstev 500,-Kč), který v případě zamítnutí propadá ve prospěch SKKP Západních Čech. 
 
Odhlášky a omluvy:  Ve smyslu platného Soutěžního řádu VSPS. 
Odhlášky přihlášených startů nejdéle do 48 hodin před zahájením 1. půldne soutěže. 
Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny nejdéle do 8:30 hodin 1. půldne soutěže, aby mohly 
být zapracovány změny do startovní listiny. Za pozdě předané omluvy a neomluvené závodníky budou plaveckým 
klubům / oddílům uděleny pokuty v souladu se Soutěžním řádem plavání, tj. 50,-Kč za každý přihlášený start. 
   
Pokuta za nenastoupení do závodu: 
Jestliže se některý závodník i přes opakovanou výzvu nedostaví ke startu v jedné disciplině, nesmí startovat v žádné další 
disciplině v téže soutěži a to ani ve štafetách. (viz. Soutěžní řád plavání článek číslo 11.11). Za písemně omluvený nebo 
vrchním rozhodčím uznaný neomluvený start, uhradí plavecký klub / oddíl pokutu za nenastoupení k závodu ve výši 
200,-Kč za jeden start. 
 
Upozornění:   Vedoucí plaveckých klubů / oddílů ODPOVÍDAJÍ za kázeň a pořádek svých závodníků 
na závodišti a v prostoru šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi 
a k vyhlašování vítězů. 
                         

Přihlášené plavecké kluby / oddíly zajistí na vlastní náklady 
účast jednoho kvalifikovaného rozhodčího do sboru rozhodčích! 



B/ Technická ustanovení 
 
Předpis:   Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu. 
 
Program a časový pořad: 
 

I. půlden 
Zahájení 9:30 hodin (rozplavání 9:00 hodin) 

II. půlden 
Zahájení 15:30 hodin (rozplavání 15:00 hodin) 

1 200 m volný způsob  žáci A, B, C 13   50 m volný způsob žáčky A, B, C 
2 200 m volný způsob  žačky A, B, C 14   50 m volný způsob žáci A, B, C 
3 100 m prsa žáci A, B, C 15 200 m polohový závod žačky A, B, C 
4 100 m prsa žačky A, B, C 16 200 m polohový závod žáci A, B, C 
5 200 m motýlek žáci A, B, C 17 100 m znak žačky A, B, C 
6 200 m motýlek žačky A, B, C 18 100 m znak žáci A, B, C 
7 100 m polohový závod žáci A, B, C 19 400 m volný způsob žačky A, B, C 
8 100 m polohový závod žačky A, B, C 20 4 x 50 m volný způsob žáci A, B, C 
9 400 m volný způsob žáci A, B, C 21 4 x 50 m polohová štafeta žačky A, B, C 

10 4 x 50 m volný způsob žačky A, B, C 22 1500 m volný způsob  žáci   A, B, C 
11 4 x 50 m polohová štafeta žáci A, B, C 
12 800 m volný způsob žačky A, B, C 

 

 
III. p ůlden 

Zahájení 9:30 hodin (rozplavání 9:00 hodin) 
23 200 m znak žačky A, B, C 
24 200 m znak žáci A, B, C 
25 100 m motýlek  žačky A, B, C 
26 100 m motýlek žáci A, B, C 
27 200 m prsa  žačky A, B, C 
28 200 m prsa žáci A, B, C 
29 100 m volný způsob  žačky A, B, C 
30 100 m volný způsob žáci A, B, C 
31 400 m polohový závod žačky A, B, C 
32 400 m polohový závod žáci A, B, C 

 
Způsob kvalifikace:  Kvalifikačními časy pro Sdružený krajský přebor žactva jsou výkony zaplavané 

na oficiálních závodech podle termínové listiny ČSPS nebo klubových / oddílových 
(mezi oddílové) přeborech od 1. 10. 2011 pro jarní část a od 1. 1. 2012 pro podzimní 
část, ze kterých byly výsledky zaslané pracovníku STK. 
V přihlášce je nutno uvést místo a datum konání závodu, kde byl výkon dosažen. 
Za chybně uvedené časy bude udělena plaveckému klubu / oddílu peněžitá pokuta podle 
Soutěžního řádu ČSPS. 

                      
Kategorie:   A … žáci a žačky … ročník 1998 

B … žáci a žačky … ročník 1999 
C … žáci a žačky … ročník 2000 

                                
Omezení startů:  Závodníci a závodnice smí na Krajském přeboru žactva startovat pouze ve 3 disciplinách 

jednotlivců a štafetě v jednom a půldni. 
 
Ceny:    Závodníci a závodnice, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili. 

 
 
 
 
 
 
 
 



JARNÍ / PODZIMNÍ SDRUŽENÝ KRAJSKÝ P ŘEBOR 
 

žactva ve věku 10 a 11let 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

A/ Všeobecná ustanovení 
Pořadatel:   Technickým uspořádáním byl Sdruženou krajskou komisí plavání Západních Čech 

pověřen pro: 
 
jarní část Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s., bazén 25m / 6 drah 
 
podzimní část TJ Slavoj Tachov, občanské sdružení, bazén 25m / 5 drah 
 

Datum a místo konání: jarní část 26. května 2012 – Domažlice 
podzimní část 17. listopadu 2012 – Tachov 
 

Termín přihlášek:  14. května 2012   
5. listopadu 2012 
 

Adresa přihlášek:  Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s. – jidoplavci@seznam.cz – on line 
TJ Slavoj Tachov, občanské sdružení – plavanitachov@seznam.cz  
Kopii : Ing. František Štochl, Tomanova 4, Plzeň, 301 00, stochl@post.cz 

                                               
Informace:   Podává Ing. František Štochl, Tomanova 4, Plzeň, 301 00 
 
Startovné:   25,-Kč / start za disciplinu jednotlivců, za štafety se startovné neplatí! 
 
Systém soutěže:  Závody jsou soutěžemi jednotlivců a štafet. Všechny discipliny se plavou v rozplavbách 

přímo na čas. Do rozplaveb jsou závodníci a závodnice nasazováni podle přihlášených 
časů. V soutěži bude uplatněno Pravidlo dvou (2) startů. 

  
Podmínka účasti v soutěži: Před rozplaváním předloží vedoucí plaveckých klubů / oddílů pracovníku STK 

ke kontrole: - platný registrační průkaz 
- "Omluvný list" se všemi omluvenými závodníky pro příslušnou soutěž. 

Závodníkům a závodnicím, jejichž doklady nebudou předloženy ke kontrole nebo u kterých budou zjištěny 
závady, nebude povolen start v soutěži. 

 
Námitky: 
Podávají zástupci plaveckých klubů / oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu rozhodčímu se vkladem 
300,-Kč (u družstev 500,-Kč), který v případě zamítnutí propadá ve prospěch SKKP Západních Čech. 
 
Odhlášky a omluvy:  Ve smyslu platného Soutěžního řádu VSPS. 
Odhlášky přihlášených závodníků do 48 hodin před zahájením prvního půldne soutěže. 
Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny nejdéle do 8:30 hodin 1. půldne soutěže, aby mohly 
být zapracovány změny do startovní listiny. Za pozdě předané omluvy a neomluvené závodníky budou plaveckým 
klubům / oddílům uděleny pokuty v souladu se Soutěžním řádem plavání, tj. 50,-Kč za každý přihlášený start. 
   
Pokuta za nenastoupení do závodu. Jestliže se některý závodník i přes opakovanou výzvu nedostaví ke startu v jedné 
disciplině, NESMÍ  startovat v žádné další disciplině v téže soutěži a to ani ve štafetách. (viz Soutěžní řád plavání článek 
číslo 11.11). Za písemně omluvený, nebo vrchním rozhodčím uznaný neomluvený start, uhradí plavecký klub / oddíl 
pokutu za nenastoupení k závodu ve výši 200,-Kč za jeden start. 
                        
Upozornění:   Vedoucí plaveckých klubů / oddílů ODPOVÍDAJÍ  za kázeň a pořádek svých závodníků 
na závodišti a v prostoru šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi 
a k vyhlašování vítězů. 
                                               

Přihlášené plavecké kluby / oddíly zajistí na vlastní náklady 
účast jednoho kvalifikovaného rozhodčího do sboru rozhodčích! 



B/ Technická ustanovení 
 
Předpis:   Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu. 
 
Program a časový pořad: 
 

I. půlden 
Zahájení 9:30 hodin (rozplavání 9:00 hodin) 

II. půlden 
Zahájení 15:30 hodin (rozplavání 15:00 hodin) 

1 100 m znak  žačky D, E 18 100 m volný způsob žáci D, E 
2 100 m znak   žáci D, E 19 100 m volný způsob žačky D, E 
3 200 m prsa žačky D 20 100 m prsa  žáci D, E 
4 200 m prsa žáci D 21 100 m prsa žačky D, E 
5   50 m prsa žačky E 22 200 m znak žáci D 
6   50 m prsa žáci E 23 200 m znak žačky D 
7   50 m volný způsob žáčky D, E 24   50 m znak žáci E 
8   50 m volný způsob žáci D, E 25   50 m znak žačky E 
9 100 m motýlek  žáčky D, E 26   50 m motýlek  žáci D, E 

10 100 m motýlek žáci D, E 27   50 m motýlek žačky D, E 
11 100 m polohový závod žačky D, E 28 200 m polohový závod žáci D, E 
12 100 m polohový závod žáci D, E 29 200 m polohový závod žačky D, E 
13 200 m volný způsob žačky D, E 30 200 m volný způsob žáci D, E 
14 400 m volný způsob žáci D, E 31 400 m volný způsob žačky D, E 
15 4 x 50 m volný způsob žačky D, E 32 4 x 50 m volný způsob žáci   D, E 
16 4 x 50 m polohová štafeta žáci D, E 33 4 x 50 m polohová štafeta žačky D, E 
17 800 m volný způsob žačky D 34 800 m volný způsob žáci D 

 
Způsob kvalifikace:  Kvalifikačními časy pro Sdružený krajský přebor žactva jsou výkony zaplavané 

na oficiálních závodech podle termínové listiny ČSPS nebo klubových / oddílových 
(mezi oddílových) přeborech od 1. 10. 2011 pro jarní část a od 1. 1. 2012 pro podzimní 
část pro podzimní část, ze kterých byly zaslané výsledky pracovníku STK. 
V přihlášce je nutno uvést místo a datum konání závodu, kde byl výkon zaplavaný. 
Za chybně uvedené časy bude udělena plaveckému klubu / oddílu peněžitá pokuta podle 
Soutěžního řádu ČSPS. 

                      
Kategorie:   D … žáci a žačky … ročník 2001 

E … žáci a žačky … ročník 2002 
                                
Omezení startů:  Závodníci a závodnice smí na Krajském přeboru žactva startovat pouze ve 3 disciplinách 

jednotlivců a štafetě v jednom a půldni. 
 
Ceny:    Závodníci a závodnice, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili.  


