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MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV 2022  

(I. kolo – Moravskoslezský kraj) 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Soutěž řídí Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj. 
Pořadatel:  PK Nový Jičín 
Termín:  29.01.20222 
e-mailem: Mojmir.Axman@czechswimming.cz 

Jan.Michalik@czechswimming.cz 
 
Novou přihlášku do II. a III. kola republikové soutěže zasílají oddíly/kluby buď písemně na adresu: 
Sekretariát ČSPS Zátopkova 100/2 POB 40, 160 17 Praha 6 
nebo e-mailem na  Jan.Bazil@czechswimming.cz 
 
Informace:  
Podává předseda Krajského svazu ČSPS – Moravskoslezský kraj  
Mojmír Axman  
tel.:  777 697 361,  
e-mail:  Mojmir.Axman@czechswimming.cz 
 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

Předpis: Závodí se podle Pravidel plavání a soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. 
V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu - pravidlo SW 4.4. 
 
Pořadí disciplín:  

 
 
  

1. půlden:  rozplavání v 8:00 hod.  
 zahájení v 8:50 hod. 

 
1.- 2.  200 m prsa ženy - muži 
3. - 4  100 m volný způsob ženy - muži 

5. - 6.  200 m motýlek ženy   muži 
7. - 8.  100 m znak ženy - muži 
9.- 10. 400 m pol. závod ženy - muži 

11.  400 m volný způsob  ženy 
12.  1 500 m volný způsob muži 

13.- 14. 4 x100 m pol. štafeta ženy - muži 

 

2. půlden:   rozplavání ve 13:00 hod. 

zahájení ve 13:50 hod. 

 
15. - 16. 200 m volný způsob ženy - muži 
17. - 18. 100 m prsa  ženy - muži 
19. - 20. 200 m znak  ženy - muži 
21. - 22. 50 m volný způsob ženy - muži 

23. - 24. 100 m motýlek ženy - muži 
25. - 26. 200 m pol. závod  ženy - muži 
27. 800 m volný způsob ženy 
28. 400 m volný způsob muži 
29.- 30. 4x 100 m volný zp. ženy - muži 
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PROTOKOL O ZÁVODU -  MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV 

 
 
Oddíl  : ...................  muži  .  ženy místo  konání  : .............................. 
kolo : .......  dráha  :  ......... Datum :  ........................... 
Soutěže  se  zúčastní  celkem  .......  závodníků  -  závodnic 
 

.....půlden 1.rozplavba 2. rozplavba 
Disciplína Příjmení, jméno Příjmení,jméno 

200 m  prsa   

100 m  -  200 m  vol. způsob   

100 m  prsa   

200 m  motýlek   

100 m  -  200  m  znak   

50 m  volný  způsob   

100  m  motýlek   

400 m  -  200  m  pol. závod   

800 m  volný  způsob   

400 m  volný  způsob   

1 500 m  volný  způsob   

4 x  100 m  polohová štafeta 1. 3. 
4 x  100 m  volný  způsob 2. 4. 

 
Vedoucí družstva:     
Příjmení, jméno ulice,  číslo 
 
 
město:________________________PSČ:___________________tel.:_______________/_____________ 
 
Byla provedena namátková kontrola totožnosti vrchním rozhodčím nebo jiným činovníkem  ano  -  ne 
. 
Zjištěné  závady : 
 
 
 
 
PROTOKOL PŘEDÁVÁ VEDOUCÍ DRUŽSTVA VRCHNÍMU ROZHODČÍMU nejpozději 15 minut 
před zahájením závodů. Protokol o závodě je k dispozici vrchnímu rozhodčímu, pomocnému startérovi, 
vrchnímu časoměřiči, pro přímou kontrolu závodníků, počtu startů jednotlivců (Směrnice o závodění mládeže, 
omezení startů), pro zpracování počítačem. Vrchní rozhodčí zašle Protokol společně s Hlášením VR ve složce 
společně s překontrolovanými výsledky nejpozději do týdne na adresu předsedy Krajského svazu ČSPS Mojmír 
Axman, Sokolovská 394/1 742 21 Kopřivnice. Bez Protokolu o závodu nebude družstvo připuštěno k soutěži. 
 
+  nehodící  se  škrtne 
 

 
podpis VR 
 
PRO POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
Závodníky uvádějte podle abecedního seznamu. Do kolonky start číslo 1 zapište číslo disciplíny/ rozplavbu, ve 
které bude závodník poprvé startovat, do dalších čísla a rozplavby následujících startů ve stávajícím půldnu. U 
štafety uvádějte jeho pořadí. 
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Příjmení, jméno Rok 
naroz. 

S T A
 R 

T 
1. start 2. start 3. start 4. start Štafeta : 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
        
        
        
        

 
Pozor na počet startů za půlden! Do 14 let 3 starty + štafeta, dorost a dospělí bez omezení, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


