
 24. ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR ŽACTVA, DOROSTU 
A DOSPĚLÝCH V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2015 

 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:   TJ Bohemians Praha  www.boh.cz  
 
Datum:    sobota 23. května 2015 
 
Místo konání:   Praha – Podolí, venkovní bazén, 50 m 
 
Termín přihlášek:  do 16. května 2015 na www.statistikaplavani.cz 

Přihlášku na M-ČR nelze na místě akceptovat 
 
Startovní listina:   bude zveřejněna 19. května na www.plavani.info 
 
Informace:   Jan Srb – 777 852 196 

Petr Hubal – 608 201 862 
 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:   dorost, dospělí 10 km 
 
Startovné:   0 Kč, pro závodníka, který doveze rozhodčího,  
   ostatní 300 Kč. 
 
Kontrola dokladů:  ve vestibulu bazénu 
 
Časový program:   14:00 – 14:45 prezentace + rozplavání 

15:00  START 1. rozplavby (max. 16 plavců) 
17:10  START 2. rozplavby (max. 24 plavců) 
19:20  vyhlášení výsledků 

 
Limity:  závodník s horším časem než 2:55:00 na 9900 m je povinen opustit trať, bez nároku 

na pořadí a body do ČPDP. 
 
Způsob kvalifikace:  závodník/ce splnil podmínky dle paragrafu 2.9 SŘ DP a splní další kritéria, viz způsob 
    nalosování. 
 
Způsob nalosování:  podle pořadí v Českém poháru v roce 2014 následovně: 

v kategorii mladšího dorostu bude přijato minimálně 6 mužů a 6 žen 
v kategorii staršího dorostu bude přijato minimálně 6 mužů a 6 žen 

    celkově 20 mužů a 20 žen.  
STK může na návrh reprezentačního trenéra a vedoucího trenéra SCM udělit 2 divoké 
karty pro muže a 2 pro ženy. 

   V případě nenaplnění mužů/žen 20 plavci, přechází volná místa pro druhé pohlaví.  
    Nasazení na dráhy provede STK. 
 
České rekordy:   za překonání platného českého rekordu v kategorii dospělých a v kategorii dorostu se 
    vyplácí dle rozhodnutí VS DZP. 
 
Věkové kategorie:  mladší dorost 1999 – 2000 
    starší dorost 1997 – 1998 

dospělí 2000 a starší 
 
Závodiště:   50 metrový venkovní bazén, 8 drah, obrátky na hladké stěně 
 
Ceny:    Vítězové jednotlivých kategorií na 10 km získávají titul Mistr ČR na 10 km v dálkovém 
    plavání pro rok 2015 a medaili a diplom 
 
Použití plavek:   se řídí příslušnými ustanoveními FINA pro bazénové závody 
 



Ubytování:   pořadatel nezajištuje 
 
Závěrečná ustanovení:  O případných změnách budou závodníci informováni s předstihem na www.plavani.info  

Pořadatel má právo změnit časový harmonogram pokud si to vyžádá aktuální situace, 
musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za technickou 
způsobilost stejně jako za zdravotní prohlídky přihlašovaných plavců. Bez platné 
prohlídky nebude závodníkovi umožněn start. 

 
Výbor sekce DZP si vyhrazuje právo upravit startovní listinu nebo navýšit/snížit celkový počet 
startujících na základě počtu přihlášených závodníků a jejich výkonnosti.  


