
 

Oblastní přebor staršího žactva 

Podzim 2016 
 

Pořadatel: Plavecký klub Havířov 

Místo konání: Sportovní centrum, Opletalova 595/8a, Havířov -Šumbark 

Datum konání: 18.-19.11.2016 

 

Startuje ročník: 2002,2003, 2004 (2000,2001)   

Pátek:     rozplavání ve 15,00 hod.   

 zahájení  ve  15,50 hod.  

Sobota : dopoledne:   rozplavání  v  9,00 hod.    

   zahájení   v   9,45  hod. 

Sobota : odpoledne:             rozplavání ve 14,00 hod.   

 zahájení  ve  14,45 hod.  

 

Přihlášky: do 9.listopadu 2016 

 

Přihlášky on-line systém na www ČSPS 

Informace: 

Pořadatel: Roman Mozga, roman.mozga@tiscali.cz, tel. 723160040 

přihlášky, odhlášky: Vladislav Tytko, tytko@email.cz,  tel. 605950259 

 

 

Startovní listina: Startující budou zařazeni  do  jednotlivých rozplaveb podle výkonu udaného na 

přihlášce. U OPŽ je počet startujících omezen počtem rozplaveb, který je 

neměnný. Za každý ročník startuje stejný počet závodníků t j. třetina 

nebo polovina z plánovaného počtu rozplaveb. Pokud jeden z ročníků 

nenaplní tuto  třetinu/polovinu, může být počet závodníků doplněn na 

stanovený počet rozplaveb ročníkem druhým či třetím, ne však na jeho úkor. 

Kromě nalosovaných závodníků bude určeno čtyři až šest náhradníků v 

pořadí starší, mladší, nejmladší. 

U podzimního OPŽ staršího žactva je u každé discipliny, mimo dlouhé 

tratě, přidána jedna rozplavba pro mladší dorostence ročník 2000, 2001. 

Dorostenci nebudou vyhlašováni. 

Pořadatel dbá na to, aby byly naplněny plánované počty rozplaveb a na 

uvolněná místa nasazeni náhradnici. Závodníci jsou seřazeni podle výkonu 

bez ohledu na věkovou kategorii od nejhoršího k nejlepšímu. 

U přijatých závodníků kromě příjmení, jména a zkratky oddílu bude uváděn 

přihlašovaný čas, aby byla umožněna veřejná kontrola přihlášek s výsledky z 

on-line (OSK, pořadatel, přihlašující). Na závěr sestavené startovní listiny 

bude uveden přehled o přihlášených a přijatých závodnících podle oddílů, v 

pořadí žáci, žačky. Budou zde vypsány i chyby, kterých se dopustily 

přihlašované oddíly (kluby). Protokol o sestavení startovní listiny zašle 

pořadatel nejpozději v pondělí před zahájením na adresy přihlašujících 

pracovníků oddílů, VR a předsedovi OSK SMaS. 

Takto zaslané rozlosování je neměnné až do prezentace oddílů před závodem, 

kdy po odhláškách bude provedeno konečné sestavení startovní listiny. Každá 

změna ve startovní listině vyžaduje zaslat všem účastníkům nový protokol z 

odůvodněním. 

 
Odhlášky : Oddíl může do 48 hodin před zahájením prvého půldne závodů odhlásit závodníky z 

jednoho či více startů bez udání důvodu. Pokud není odhláška právoplatně 

odvolána, musí závodník startovat ve všech přijatých disciplínách. 
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Před prezentací předá pořadatel opravený Protokol (bez nepřijatých a řádně 

odhlášených závodníků) společně s přehledem přijatých a požadavkem 

omluvenek VR. 

 

Omluvy: přijímá pořadatel nejpozději do 20.hodiny předcházejícího dne prvnímu dni 

závodů. Na OPŽ přijímá VR písemně na formuláři “ Omluvný  list “ pouze 

u těch přijatých závodníků, kteří nebyli omluveni v řádném termínu. 

 

Odhlášky posílejte do 16.11. emailem na tytko@email.cz nebo sms 605950259 

 

Předpis: Závodí se podle Pravidel plavání a ustanovení tohoto  rozpisu. V soutěži bude 

použito pravidlo jednoho startu ( SW 4.4..). 

 
Program disciplín: 

 

Pátek odpoledne : 
 

Disciplína:                                                                                rozplavby: 
 

1. 200 m volný způsob  žáci  10 rozplaveb +1 

2. 200 m volný způsob žačky  10 rozplaveb +1 

3. 100 m prsa  žáci  10 rozplaveb +1 

4. 100 m prsa žačky  10 rozplaveb +1 

5. 200 m motýlek žáci  10 rozplaveb +1 

6. 200 m motýlek  žačky  10 rozplaveb +1 

7. 100 m polohový  závod  žáci  10 rozplaveb +1 

8. 100 m polohový  závod  žačky  10 rozplaveb +1 

9. 400 m volný způsob  žáci  10 rozplaveb +1 

10.      4 x 50 m  štafeta - volný   způsob  žačky                                   2 rozplavby 

 11.      4 x 50 m polohová  štafeta  žáci                                                 2 rozplavby 
12. 800   m volný způsob  žačky                                                  3 rozplavby 

 

 
Sobota  dopoledne: 

Disciplína:      rozplavby: 
 

13. 50 m volný  způsob  žačky  10 rozplaveb +1 

14. 50 m volný  způsob  žáci  10 rozplaveb +1 

15. 200 m polohový  závod  žačky  10 rozplaveb +1 

16. 200 m polohový  závod  žáci  10 rozplaveb +1 

17. 100 m znak   žačky   10 rozplaveb +1 

18. 100 m znak  žáci  10 rozplaveb +1 

19. 400 m volný způsob žačky   10 rozplaveb +1 
20. 4 x 50 m štafeta – volný   způsob  žáci     2 rozplavby 

21.  4 x 50 m polohová  štafeta žačky     2 rozplavby 

22.  1 500   m volný způsob žáci     3 rozplavby 
 

Sobota  odpoledne : 

Disciplína: rozplavby: 
 

23. 200 m znak žačky  10 rozplaveb +1 

24. 200 m znak žáci  10 rozplaveb +1 

25. 100 m motýlek žačky   10 rozplaveb +1 

26. 100 m motýlek  žáci  10 rozplaveb +1 

27. 200 m prsa žačky  10 rozplaveb +1 

28. 200 m prsa  žáci  10 rozplaveb +1 

29. 100 m volný způsob žačky   10 rozplaveb +1 

30. 100 m volný způsob žáci  10 rozplaveb +1 

31. 400 m polohový závod žačky  5 rozplaveb +1 

32. 400 m polohový závod žáci  5 rozplaveb +1 



 

 

 

 

 

Omezení startů:  
OPŽ - startují závodnice a závodníci, kteří zaplavali v MOPŽaD nebo je výkon potvrzen 

on-line systémem v příslušné disciplíně, kterým se kvalifikoval do předepsaného počtu 

rozplaveb. 

Povolený počet startů za jeden půlden jsou tři individuální starty + štafeta. 

 

Titul a ceny:  

Vítěz  každé disciplíny  získává  titul  “Přeborníka “ oblasti  jednotlivého  ročníku  žactva.  

První  tři   závodníci  obdrží diplom. Při situaci, že není naplněn počet tří závodníků, obdrží 

závodníci diplom odpovídající výkonu, ale nebudou oficiálně vyhlášeni,podobně i u štafet. 

 

Podmínky účasti: 

Registrace u ČSPS, (jelikož jsou všechny přihlášky on-line ČSPS, není nutná kontrola 

registračních průkazů) Za zdravotní způsobilost zodpovídá trenér nebo vedoucí družstva, 

který  na požádání  VR  nebo lékaře  doloží  tuto způsobilost. 

 

Námitky a připomínky:  

Podávají se písemně  do 30  minut  po  výskytu  nebo oznámení  příslušné  události VR se 

vkladem 300 Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch řídícího soutěže  -  OSK   

SMaS  ČSPS. 

 


