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Termínová listina 2022 
Pokud má pořadatel závodů zájem o zapůjčení poloautomatické časomíry a znakových 
startů, mimo závody organizovány ČSPS MSK, kontaktujte předsedu komise rozhodčích 
Tomáše Kałužu (tomas.kaluza@czechswimming.cz, 605 440 191) nejpozději měsíc 
před závody!!!  
Pokud tak neučiníte, nebude vybavení na závody zapůjčeno!!! 
 

Návrh termínové listiny, změny budou řešeny individiálně dle epidemiologické 
situace. Aktuální info dostanete vždy na svazový e-mail. 
 
Termínová listina je zveřejněna na: https://vysledky.czechswimming.cz/souteze  
  

mailto:tomas.kaluza@czechswimming.cz
https://vysledky.czechswimming.cz/souteze
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Všeobecné ustanovení: 
Řízení soutěže: 
Soutěže řídí Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj. 
 
Veškeré platby, registrace klubu, startovné platí kluby převodem na základě vystavené faktrury.  
Během měsíce ledna budou zaslány na faktury za registraci u ČSPS MSK na částku 1500 Kč se splatností 
15.2.2022. 
Startovné se platí za skutečný počet startů po odhláškách, cena jednoho stratuje je 40 Kč, kromě soutěže 
družstev, kde startovné činí 1500 Kč za družstvo. 
 
 
Skupina A - Slezská kluby - KoBř, KPSOp, SjBr, SlOp, PKJes, TJKr,   
pověřený pracovník STK:  Jan Michalík - SjBr 
e-mail     Jan.Michalik@czechswimming.cz  
 
Skupina B - Moravská brána kluby - PKNJ, TJFr, Kopr, KPSOs, LSKFM  
pověřený pracovník STK: Mojmír Axman - ČSPS 
e-mail :     Mojmir.Axman@czechswimming.cz 
 
Skupina C - Těšínská  kluby - KoKa, MlOr, PKBoh, POFM, PKHa, TŽTř, SlČTě  
pověřený pracovník STK: Vladislav Tytko - KoKa 
e-mail:     Vladislav.Tytko@czechswimming.cz; 
 

Předpis: 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu, ustanovení tohoto rozpisu a dalších obecně závazných 
pravidel ČSPS. 

Přihlášky: 

Kluby podávají přihlášku On-line systémem ČSPS. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebo jiným způsobem 
nebudou přijaty. Přihláška po termínu přihlášek se nemusí přijmout. Při chybě v přihlášce rozhoduje o 
zařazení do soutěže zpracovatel přihlášek. V případě nejasností rozhodne na místě jury (STK, VR, zpracovatel 
přihlášek) za účasti zástupce klubu, kterého se stížnost týká. Štafety se předem nepřihlašují.  
 
U soutěže družstev vyplní klub přihlášku družstva, kterou pošle na e-mailové adresy: 
Mojmir.Axman@czechswimming.cz 
Jan.Michalik@czechswimming.cz 
 
Kluby podávají přihlášku On-line systémem ČSPS. Při prezenci předloží (z důvodu kontroly a případných změn v 
sestavě) protokol o závodu s přílohou pro počítačové zpracování. 
Při menším počtu přihlášených družstev, než tři bude nutné se spojit se Středomoravskou oblastí. Na volná 
místa se mohou přihlásit i další kluby, případně B družstva. 

Lékařské prohlídky: 

Za zdravotní stav závodníka zodpovídá vedoucí družstva / trenér. Startovat smí pouze závodník s platnou 
lékařskou prohlídkou. 
  

mailto:Jan.Michalik@czechswimming.cz
mailto:Mojmir.Axman@czechswimming.cz
mailto:Vladislav.Tytko@czechswimming.cz
mailto:Mojmir.Axman@czechswimming.cz
mailto:Jan.Michalik@czechswimming.cz
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Sbor rozhodčích: 

Komise rozhodčích deleguje na soutěže jí řízené rozhodčí do hlavních funkcí. Ostatní členy rozhodcovského 
sboru sestaví pořádající klub. 

Předseda komise rozhodčích: Tomáš Kałuža: tomas.kaluza@czechswimming.cz  

Hospodářské podmínky: 

Kluby startují na vlastní náklady. Krajský svaz hradí nájemné bazénu a povolený počet rozhodčích.  
Odměna rozhodčích činí pro rok 2022:  

- zpracovatel přihlášek:      1000 Kč  
- montáž, demontáž poloautomatické časomíry   1000 Kč  
- VR, výsledky, obsluha časomíry    600 Kč / půlden 
- startér, hlasatel       500 Kč / půlden  
- kvalifikovaní rozhodčí      400 Kč / půlden  
- nekvalifikovaní „pomocníci“    200 Kč / půlden  

Výplatu rozhodčích zabezpečí pořádající klub. Dle vyhlášky MF ČR odměna rozhodčích podléhá dani z příjmu. 
Zdanění odměny si zabezpečuje každý rozhodčí samostatně. 

Startovné: 

Startovné se vybírá ve výši: 40 Kč / 1 přihlášený start (dle tabulky: rekapitulace počtu přihlášených závodníků 
a startů). 
U soutěže družstev startovné 1500 Kč / klub. Případné vícenáklady uhradí na základě vyúčtovaní Krajský svaz. 

Odhláška: 

Provádí se nejpozději 48 hodin před začátkem soutěže on-line, případně e-mailem nebo telefonem 

Potvrzení účasti: 

Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty 
nejpozději 12 hodin před začátkem soutěže zpracovateli přihlášek 

Prezentace: 

Bude provedena půl hodiny před rozplaváním. 

Startovní listina: 

Zpracování přihlášek a sestavení startovní listiny provádí pověřený pracovník Krajského svazu. Do startovní 
listiny budou zařazeni závodníci a závodnice v počtu, který odpovídá stanovenému počtu rozplaveb. 
Do seznamu náhradníků budou zařazeni další závodníci dle časů, pokud již startují alespoň v jedné další 
disciplíně. 

Upozornění: 

Zpracovatel přihlášek nebude zasílat startovní listinu klubům předem. Je však povinen informovat kluby 
o případné změně časových údajů proti rozpisu a o nepřijetí závodníků na oficiální e-mail registrovaný 
u plaveckého svazu, který je uveden tučným písmem v “Adresáři ST KS ČSPS” na straně 16. 
Startovní listinu stačí vyvěsit pro informaci na bazénu. Povinností mateřského klubu je seznámit vedoucího 
družstva předem o přihlášených závodnicích a jejich startech. 
  

mailto:tomas.kaluza@czechswimming.cz
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Krajský přebor - dlouhé tratě  
Jarní a podzimí přebor v dlouhých tratích je zároveň kvalifikační závod pro Letní a Zimní MČR žactva. 

Vyúčtování: 

Pořádající klub vybírá startovné při prezentaci hotově za všechny přihlášené závodníky a podle pořádajícího 
oddílu (kraje) je vyúčtuje na účet: 
Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj RB 9844289001/5500 
VS platby – evidenční číslo klubu v registraci ČSPS. 
Za skutečné náklady (bazén + rozhodčí) na uspořádané závody zašle fakturu na e-mail: 
Mojmir.Axman@czechswimming.cz  
Fakturu s přílohami zašle pořádající klub na adresu: 
Krajský svaz ČSPS – Moravskoslezský kraj 
Sokolovská 394/1 
742 21 Kopřivnice 
 
Pořádající klub provede vyúčtování v co nejkratší době po ukončení závodů, nejpozději však 15. den 
následujícího měsíce. 
 
Účetní doklady zůstávají u pořádajícího klubu a mohou být použity pro kontrolu vyúčtování. Za náhradníky 
se startovné nehradí, za omluvené nebo odhlášené po termínu odhlášek se startovné nevrací. 
V případě, že oddíl startovné neuhradí, bude po závodech zcela vyřazen z výsledkové listiny. 
Krajský svaz uhradí povolený počet rozhodčích: 6 drah – 28 rozhodčích, 8 drah 32 rozhodčích. Rozhodčí navíc 
včetně technického zabezpečení hradí pořadatel. Sestavení startovní listiny na dráhy se provádí dle pravidel 
ČSPS. 
Informace a pokyny Krajského svazu: 
Pověřený pracovník Krajského svazu, který zabezpečí včasné rozeslání přijatých závodníků všem zúčastněným 
oddílům. 

Zpráva vrchního rozhodčího 

Vrchní rozhodčí je povinen zaslat do 2 pracovních dnů od ukončení závodů zprávu vrchního rozhodčího na adresy:  
Tomas.Kaluza@czechswimming.cz 
 
  

mailto:Mojmir.Axman@czechswimming.cz
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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 

 

mailto:Mojmir.Axman@czechswimming.cz
mailto:Jan.Michalik@czechswimming.cz
mailto:Jan.Bazil@czechswimming.cz
mailto:Mojmir.Axman@czechswimming.cz
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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, 
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KRAJSKÉ PŘEBORY 
Delegovaní rozhodčí jsou povinni se omluvit předsedovi komise rozhočích v případě, že se nemohou závodů 
zúčastnit. V ideálním případě si najdou za sebe adekvátní náhradu. 
 
Před dlouhými tratěmi proběhne školení rozhodčích. V jarním termínu bude školení zaměřené na rozšíření 
kalifikace na II. tř. a III. tř., v podzimním termínu bude školení na III. tř. Během závodů vždy proběhne povinná 
praxe. Školení proběhne dle epidemiologické situace v ČR. 
 

JARNÍ PŘEBOR DLOUHÉ TRATĚ 

Pořadatel:  KPS Opava 
Termín:  26. března 2022 
Přihlášky:  do 19. března 2022  
 

DROP cup 

Pořadatel:  PK Havířov / Kosatky Karviná 
Termín:  23. dubna 2022 
Přihlášky: do 16. dubna 2022 
 

JARNÍ PŘEBOR MLADŠÍHO ŽACTVA (09-11 let) 

Pořadatel:  TJ Krnov 
Termín:  21. května 2022 
Přihlášky: do 14. května 2022 
 

JARNÍ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA (12-14 LET) 

Pořadatel:  PK Nový Jičín 
Termín:  27. května – 28. května 2022 
Přihlášky: do 21. května 2022 
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PODZIMNÍ PŘEBOR DLOUHÉ TRATĚ 

Pořadatel:  PK Havířov / Kosatky Karviná 
Termín:  24. září 2022 
Přihlášky:  do 17. září 2022  
 

PODZIMNÍ PŘEBOR MLADŠÍHO ŽACTVA (09-11 let) 

Pořadatel:  SK Kopřivnice 
Termín:  12. listopadu 2022 
Přihlášky: do 05. listopadu 2022 
 

PODZIMNÍ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA (12-14 LET) 

Pořadatel:  PK Havířov / Kosatky Karviná 
Termín:  18. listopadu – 19. listopadu 2022 
Přihlášky: do 12. listopadu 2022 
 
 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 
Předpis: Závodí se podle Pravidel plavání a ustanovení tohoto rozpisu. V soutěži bude použito pravidlo jednoho 
startu (SW 4.4.). 
 

 

PROGRAM DISCIPLÍN 

KRAJSKÝ PŘEBOR DLOUHÝCH TRATÍ dorostu a dospělých 
 
Rozplavání:  08:00-08:45 
Zahájení: 08:50 
 
1. 800  m  volný způsob žáci  
2. 800  m  volný způsob žačky/ženy 
3. 1 500  m  volný způsob žáci 
4. 1 500  m  volný způsob ženy   
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KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍHO ŽACTVA 
 
Jaro, podzim: 09-11 let 
 
Sobota: dopoledne   rozplavání  v 8:00 hod. 

Zahájení  v 8:50 hod. 
 
 
Disciplína: rozplavby: 
 

1. 100 m znak žačky 10 rozplaveb 

2. 100 m znak žáci 10 rozplaveb 
3. 200 m prsa 11 leté žačky 06 rozplaveb 
4. 50 m prsa 9 – 10 leté žačky 10 rozplaveb 
5. 50 m prsa 9 – 10 letí žáci 10 rozplaveb 
6. 200 m prsa 11 letí žáci 06 rozplaveb 
7. 50 m volný způsob žačky 10 rozplaveb 
8. 50 m volny způsob žáci 10 rozplaveb 
9. 100 m motýlek žačky 10 rozplaveb 
10. 100 m motýlek žáci 10 rozplaveb 
11. 100 m polohový závod žačky 10 rozplaveb 
12. 100 m polohový závod žáci 10 rozplaveb 
13. 200 m volný způsob žačky 06 rozplaveb 
14. 400 m volný způsob žáci 04 rozplavby 
15. 4 x 50 m polohová štafeta žačky 02 rozplavby 
16. 4 x 50 m polohová štafeta žáci 02 rozplavby 
   

 
Sobota: odpoledne rozplavání ve  13:00 hod 

zahájení ve  13:50 hod. 
 
Disciplína: rozplavby: 
 

17. 100 m volný způsob žáci 10 rozplaveb 

18. 100 m volný způsob žačky 10 rozplaveb 
19. 100 m prsa žáci 10 rozplaveb 
20. 100 m prsa žačky 10 rozplaveb 
21. 200 m znak 11 letí žáci 06 rozplaveb 
22. 50 m znak 9 – 10 žáci 10 rozplaveb 
23. 50 m znak 9 – 10 žačky 10 rozplaveb 
24. 200 m znak 11 leté žačky 06 rozplaveb 
25. 50 m motýlek žáci 10 rozplaveb 
26. 50 m motýlek žačky 10 rozplaveb 
27. 200 m polohový závod žáci 10 rozplaveb 
28. 200 m polohový závod žačky 10 rozplaveb 
29. 200 m volný způsob žáci 10 rozplaveb 
30. 400 m volný způsob žačky 04 rozplavby 
31. 4 x 50 m volný způsob žáci 02 rozplavby 
32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 x 50 m volný způsob žačky 02 rozplavby 
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KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA 
 
Jaro, podzim: 12-14 let +1 rozplavba junioři  
 
rozplavání:  pátek 15:00 hod. zahájení:  pátek 15:50 hod.  

sobota 08:00 hod.   sobota 08:50 hod. 
13:00 hod.    13:50 hod 

 
Pátek odpoledne: 
 
Disciplína: rozplavby: 
 

1. 200 m volný způsob žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 

2. 200 m volný způsob žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 
3. 100 m prsa žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
4. 100 m prsa žačky obě kategorie 10 rozplaveb +1 
5. 200 m motýlek žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 
6. 200 m motýlek žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 
7. 100 m polohový závod žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
8. 100 m polohový závod žačky obě kategorie 10 rozplaveb +1 
9. 400 m volný způsob žáci obě kategorie 04 rozplavby +1 
10. 4 x 50 m štafeta - volný způsob žačky 02 rozplavby 
11. 4 x 50 m polohová štafeta žáci  02 rozplavby 
    

 
Sobota dopoledne: 
Disciplína: rozplavby: 
 

12. 50 m volný způsob žačky obě kategorie 10 rozplaveb +1 

13. 50 m volný způsob žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
14. 200 m polohový závod žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 
15. 200 m polohový závod žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 
16. 100 m znak   žačky obě kategorie 10 rozplaveb +1 
17. 100 m znak žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
18. 400 m volný způsob žačky obě kategorie 04 rozplavby +1 
19. 4 x 50 m štafeta - volný způsob žáci 02 rozplavby 
20. 4 x 50 m polohová štafeta žačky 02 rozplavby 
   

 
Sobota odpoledne: 
Disciplína: rozplavby: 
 

21. 200 m znak žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 

22. 200 m znak žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 
23. 100 m motýlek žačky obě kategorie 10 rozplaveb +1 
24. 100 m motýlek žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
25. 200 m prsa žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 
26. 200 m prsa žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 
27. 100 m volný způsob žačky obě kategorie 10 rozplaveb +1 
28. 100 m volný způsob žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
29. 400 m polohový závod žačky obě kategorie 04 rozplavby +1 
30. 400 

 
 
 
 
 
 

m polohový závod žáci obě kategorie 04 rozplavby +1 
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ADRESÁŘ KS ČSPS - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

VEDENÍ ČSPS MSK 
Předseda Mojmír Axman Mojmir.Axman@czechswimming.cz 777 69 73 61 

        

Místopředseda Jan Pala Jan.Pala@czechswimming.cz 733 62 02 80 

        

Člen Tomáš Kałuža Tomas.Kaluza@czechswimming.cz 605 44 01 91 

Rozhodčí, časomíra, vybavení       

 


