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ÚVOD
Vážení sportovní přátelé, 
         stejně jako v předchozích letech dochází i pro rok 2020 v  soutěžích organizovaných Krajským                                  
svazem ČSPS – Středočeský kraj (dále jen KS) ke změnám. 
         První a dost podstatná změna, odsouhlasená na Valné hromadě KS dne 23. 11. 2019, se týká 
startovného na všech soutěžích organizovaných KS, tzn. Krajských základních soutěžích žactva, 
Středočeského poháru nejmladšího žactva, Letního a Zimního poháru Středočeského kraje 10 a 11 
letého žactva, Letního a Zimního přeboru Středočeského kraje žactva, Zimního přeboru Prahy a 
Středočeského kraje, kde bylo startovné stanoveno na 50,- Kč za start, Jarního a Podzimního 
krajského přeboru na dlouhé tratě, kde bylo startovné stanoveno na 150,- Kč za start. Současně 
bylo rozhodnuto, že startovné se nebude vybírat v hotovosti, ale pořadatel soutěže, po uzavření 
odhlášek tzn. 48 hodin před zahájením soutěže, vypočte startovné pro jednotlivé oddíly/kluby, 
zpracuje faktury na takto vypočtené startovné a e-mailem tyto rozešle zúčastněným 
oddílům/klubům s 15 denní splatností. Způsob placení startovného na Letním přeboru Prahy a 
Středočeského kraje, jehož pořadatelem je v Podolí zpravidla Bohemians Praha, bude předmětem 
jednání se zástupcem Prahy a oddíly/kluby Středočeského kraje o něm budou včas informovány. 
        Další změnou týkající se pořadatelství soutěží organizovaných KS je rozhodnutí, že pořadatel si 
každou soutěž, včetně všech čtyř kol Krajské základní soutěže žactva ve všech třech oblastech, 
organizuje sám, a to od zápisu závodu do IS ČSPS, přes jeho administraci, až po vložení výsledků 
do IS. Závazný pro všechny pořadatele je rozpis příslušné soutěže uvedený v těchto Sportovně-
technických dokumentech KS. Způsob a podmínky pro použití poloautomatické časomíry pro 
jednotlivé závody je plně v kompetenci pořadatele soutěže, přičemž platí, že na Krajských 
základních soutěžích žactva a Středočeském poháru nejmladšího žactva není poloautomatická 
časomíra podmínkou, a tyto závody lze měřit pouze stopkami.  
        Po nepříliš zdařilé premiéře, nařízeného Krajského přeboru na dlouhé tratě, si i tato soutěž 
vyžádala úpravu. V roce 2020 se jak na Jarním, tak i na Podzimním krajském přeboru  poplavou obě 
dlouhé tratě, tzn. 800 a 1500 m volný způsob, pro všechny kategorie, tzn. jak pro žáky tak, pro 
žačky, mladší dorostence i mladší dorostenky. Pro časovou náročnost a snažší dopravní dostupnost 
se však soutěž uskuteční vždy současně, na dvou místech v kraji a to zvlášť pro oblast východ, do 
které byly zařazeny oddíly a kluby AŠMB, LoNy, PatČe, PFUK, PKČá, PLAF, SKPNy, SOPKo a SpKH, a 
pro oblast západ do které byly zařazeny oddíly a kluby ELMA, KPSRa, KSPKl, LoBe, NePK, PKPří, 
POKr, SABR a SpHoř. 
        Na výše zmíněné Valné hromadě KS bylo většinou přítomných zástupců oddílů a klubů 
rozhodnuto, že od roku 2020 je Středočeský pohár nejmladšího žactva uzavřenou soutěží pouze pro 
oddíly a kluby Středočeského kraje, bez dosud platné možnosti pro pořadatele soutěže, přizvat si 
k závodům i oddíly, či kluby z jiných krajů.  
        K poslední změně došlo v článku C) Společných ustanovení rozpisů, kde k dosud platným 
odměnám pro rozhodčím, přibyly ještě odměny pro zpracovatele přihlášek a zpracovatele výsledků. 
       To jsou všechny změny týkající se krajských soutěží na rok 2020. Pokud v následujících 
Sportovně-technických dokumentech najdete nějaké nesrovnalosti, či chyby, neváhejte a okamžitě 
mi dejte „echo!“ na můj e-mail cirnfusss@seznam, cz, případně telefonem na číslo 737 884 985. 
Slavomír Cirnfus 
 
 
       
                           
  
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 



Datum Místo konání Pořad.
25. Mladá Boleslav AŠMB

Datum Místo konání Pořad.
14. Příbram PKPří
28. Mladá Boleslav AŠMB
28. Kladno KSPKl

Datum Místo konání Pořad.
18. Beroun LoBe
18. Neratovice NePK
18. Kutná Hora PKČá
24. - 25. Praha - Podolí Boh
26.4. - 3.5.

Datum Místo konání Pořad.
16. Kladno KSPKl
16. Kutná Hora SKPNy
16. Kolín SOPKo
23. Mladá Boleslav AŠMB
30. - 31. Příbram PKPří

Datum Místo konání Pořad.
6. - 7. Mladá Boleslav AŠMB
20. Kutná Hora SKPNy

Datum Místo konání Pořad.
3. Kladno KSPKl
3. Kralupy POKr
3. Mladá Boleslav AŠMB
10. Kolín SOPKo
17. Kladno KSPKl
17. Kutná hora SOPKo
24. Beroun LoBe
24. Čelákovice PatČe
24. Kutná Hora LoNy

Datum Místo konání Pořad.
6. - 7. Kladno KSPKl
7. Kralupy POKr
14. - 15. Mladá Boleslav AŠMB
21. - 22. Zimní přebor Středočeského kraje žactva Kladno KSPKl 2006 - 2008

Datum Místo konání Pořad.
19. Kladno KSPKl
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2007 a st.
Středočeský pohár nejmladšího žactva - 5. kolo 

Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - střed

TERMÍNOVÁ LISTINA KS ČSPS - Středočeský kraj 2020

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 4. kolo 
2004 - 2010

Zimní pohár Středočeského kraje žactva 2009 - 2010

2006 - 2010

Soutěž

Jarní krajský přebor na dlouhé tratě - východ

Podzimní krajský přebor na dlouhé tratě - východ

Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - střed

2006 - 2008Letní přebor Středočeského kraje žactva 
2011 a ml.

2004 - 2010

2006 - 2010

Podzimní krajský přebor na dlouhé tratě - západ
2011 a ml.

2006 - 2010

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 3. kolo 

Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - východ

KategorieSoutěž

Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - západ

Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - střed 2006 - 2010
Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - západ

Soutěž

ŘÍJEN

Letní pohár Středočeského kraje žactva 

Soutěž

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 2. kolo 2011 a ml.
2009 - 2010

PROSINEC

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 6. kolo 2011 a ml.
Soutěž

Soutěž

Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - východ 2006 - 2010

Kategorie

Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - západ

Kategorie

Kategorie

2006 - 2010
2006 - 2010

2006 - 2010

Kategorie

Kategorie

2006 - 2010

Jarní VT SCM Střední čechy

LEDEN
Soutěž Kategorie

Mistrovství ČR družstev - 1. kolo bez omezení

BŘEZEN

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 1. kolo 2011 a ml.
2004 - 2010

Jarní krajský přebor na dlouhé tratě - západ 2004 - 2010

DUBEN

Letní přebor Prahy a Středočeského kraje 2007 a st.

2006 - 2010Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - západ

KVĚTEN

ČERVEN
Soutěž Kategorie

Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - střed
Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - východ

2006 - 2010
Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - východ 2006 - 2010

LISTOPAD

2011 a ml.
Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje



A 1.
A 1.1

A 1.2
A 1.3

A 2.
A 2.1

A 2.2

A 3.
A 3.1

A 3.2

A 4.

A 5.
A 5.1

A 5.2

A 6.

A 7.
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na jednotlivých závodech organizovaných KS doplnil sbor rozhodčích o jednoho svého rozhodčího. 

Jarního a Podzimního krajského přeboru na dlouhé tratě, u Letního a Zimního přeboru  Středočeského
kraje žactva a u Zimního přeboru Prahy a Středočeského kraje částkou 10 000,- Kč za závodní půlden.

Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985, e-mail cirnfusss@seznam.cz    

Na základě faktury na příspěvek KS pořadateli soutěže, doplněné o kopii faktury za pronájem bazénu 

poháru nejmladšího žactva  částkou 5 000,- Kč za soutěž, u jednotlivých kol Krajské základní soutěže

jejichž  závodníci byli do soutěže přijati, povinny potvrdit  startující závodníky a příp. omluvit závodníky,
kteří nebyli ze soutěže odhlášeni v souladu s odstavcem A 2.1, ale soutěže se určitě  nezúčastní, a to  
nejpozději  do  19,00 hod. dne  předcházejícímu  prvnímu dni,  soutěže  osobně, nebo  e-mailem, na 

Pokud závodník,  který nebyl odhlášen  v souladu s bodem  A 2.1, příp. omluven v souladu s bodem 

H o s p o d á ř s k é  p o d m í n k y .

a kopii výplatní  listiny  rozhodčích,  zaslaných na adresu:  Krajský  svaz ČSPS - Středočeský kraj, Tři
Dvory čp. 365,  280 02 Tři Dvory, přispěje  KS  pořadateli  soutěže u jednotlivýh  kol  Středočeského

O d h l á š k y .
Oddíl/klub může, v souladu se Soutěžním řádem, odhlásit závodníky z jednoho i více startů bez udání  
důvodu prostřednictvím IS ČSPS a to v termínu odhlášek uvedeném v příslušném závodě na IS ČSPS,

Na všech soutěžích organizovaných KS startují oddíly a kluby na vlastní náklady (doprava, startovné,
stravování příp. ubytování).

odst. 11.7 a 11.8.

P o t v r z e n í  s t a r t u j í c í c h  -  o m l u v y .
Při krajských soutěžích (Přebor a Pohár Stř. kraje), kdy je omezen počet startujících, jsou oddíly/kluby  

adresu pořadatele soutěže.

Způsob přihlašování na 1. kolo Mistrovství ČR družstev 2020 je uveden v rozpise tohoto kola soutěže.
Přihlášky štafet podávají vedoucí oddílů/klubů nejpozději před zahájením rozplavání na půlden závodů,
kdy je příslušná štafeta na programu, a to na úplně a správně vyplněném tiskopise Přihláška štafety.

I n f o r m a c e .
Ing. Miloslav Lhotka Ph.D. tel. 777 865 786, e-mail miloslav.lhotka@vscht.cz 

zpravidla 48 hodin před startem 1. discipliny příslušného závodu. Za později odhlášené závodníky bude
oddílu/klubu účtováno startovné a pořadatel na jejich místo dosadí náhradníky.
Pokud  není  přihláška  právoplatně  odvolána  podle  odst. A 2.1 musí závodník startovat  ve všech 
disciplinách  do nichž byl přijat, resp. z kterých nebyl omluven, v souladu se Soutěžním řádem čl. 11, 

Přihlášky na všechny soutěže organizované Krajským svazem  ČSPS - Středočeský kraj (dále jen KS)
s výjimkou 1. kola Mistrovství ČR družstev, podávají oddíly a kluby prostřednictvím IS ČSPS.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ROZPISŮ 
SOUTĚŽÍ ORGANIZOVANÝCH KRAJSKÝM SVAZEM ČSPS - STŘEDOČESKÝ KRAJ

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
P ř i h l á š k y .

A 3.1 nenastoupí  k závodu, tzn. nebude startovat v žádné z disciplin, do  kterých byl  přijat, je oddíl
povinnen uhradit  pořadateli startovné a veškeré další náklady spojené s účastí závodníka na soutěži.

P o k u t a  z a  n e n a s t o u p e n í  k  z á v o d u.
V souladu s ustanovením Soutěžního řádu plavání,  článek 11.odst. 11.7 a 11.10, a  Sazebníku pokut  
je stanovena na Přeboru Stř. kraje, Přeboru Stř. kraje žactva a Poháru  Stř. kraje žactva,  pokuta za  
nenastoupení k závodu, na 100,- Kč za jeden start.

žactva  částkou  10 000,- Kč za soutěž, u  Letního a  Zimního poháru Středočeského kraje žactva, u

Z v l á š t n í  u s t a n o v e n í . 
Pro zajištění objektivity a větší kvality rozhodování, doporučuje KS, aby každý zúčastněný oddíl/klub 



B 1.

B 2.

B 3.

B 4.

C 1.
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1 startu. Výjimkou bude Středočeský pohár nejmladšího žactva, kde se  bude používat pravidlo dvou
startů.

P o d m í n k y  ú č a s t i .

Sportovně technických dokumentech.

S y s t é m  s o u t ě ž e.
Na všech soutěžích organizovaných Krajským svazem ČSPS - Středočeský kraj bude použito pravidlo

Krajského svazu ČSPS - Středočeský kraj, a to v termínu uvedeném na výzvě  k zaplacení příspěvku.
Středočeských  oddílů  a  klubů,  které  uhradily roční soutěžní příspěvek stanovený Valnou hromadou

P ř e d p i s .

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

V soutěžích  řízených  Krajským svazem ČSPS - Středočeský kraj, mohou  startovat pouze závodníci

  300,- Kč za půlden soutěže
Vrchní rozhodčí, vrchní časoměřič, startér, hlasatel, obsluha časomíry 
Ostatní rozhodčí                                                                                                             

  400,- Kč za půlden soutěže

Závodí se  podle  Pravidel  plavání, Soutěžního řádu  plavání ČSPS a  ustanovení  uvedených v těchto

výkon funkce:

Výsledky v evidenčním formátu csv resp. txt,  a ve formátu pdf  je  pořadatel  povinnen vložit  do IS
ČSPS,  příp. je  zaslat e-mailem  všem zúčastněným oddílům/klubů spolu s fakturou za startovné  na 
adresy uvedené v adresáři těchto STD.

V ý s l e d k y .

C) ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE 
Na všech soutěžích  řízených Krajským svazem  ČSPS - Středočeský kraj náleží násludující odměny za 

Zpracování přihlášek 1 000,- Kč za soutěž
Zpracování výsledků   500,- Kč za soutěž



Jan Srb -

1.   50 m volný způsob ženy 13.   50 m znak ženy
2.   50 m volný způsob muži 14.   50 m znak muži
3.   50 m prsa ženy 15.   200 m volný způsob ženy
4.   50 m prsa muži 16.   200 m volný způsob muži
5.   200 m znak ženy 17.   100 m prsa ženy
6.   200 m znak muži 18.   100 m prsa muži
7.   400 m volný způsob ženy 19.   200 m motýlek ženy
8.   400 m volný způsob muži 20.   200 m motýlek muži
9.   100 m motýlek ženy 21.   1500 m volný způsob ženy

10.   100 m motýlek muži 22.   1500 m volný způsob muži
11.   200 m polohový závod ženy
12.   200 m polohový závod muži
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Časový pořad disciplin:

1. půlden - pátek 24. 4. 2020 

nejlepšími výkony zaplavanými v roce 2019 a v roce 2020 do termínu

V disciplinách 800 a 1500 VZ bude do programu zařazena vždy pouze 

Rozplavání 8,15 - 8,55 hod.Rozplavání 15,00 - 15,40 hod.

2. půlden - sobota 25. 4. 2020  
začátek závodů 15,45 hod.

do soutěže budou přijati pouze závodníci ročníku 2007 a starší. 

začátek závodů 9,00 hod.

ROZPISY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KP SKS ČSPS

LETNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Datum a místo konání:

Pořadatel:

Termín přihlášek:

Bohemians Praha

24. a 25. 4. 2020         Praha - Podolí

pátek 17. 4. 2020

do středy 15. 4. 2020  

Seznam přijatých závodníků:

Přihlášky: IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

Systém soutěže: závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, jako finále. 

Startovné: za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení 
těchto STD, neodhlášeného  případně neomluveného závodníka 
uhradí oddíl/klub startovné ve výši 50,- Kč za start. Způsob úhrady 
bude upřesněn později.

tel. 777 852 196.Informace:

Každý závodník smí v  jednom závodním půldnu startovat maximálně 
ve  3  disciplinách. Start  mimo soutěž  není povolen. Pořadatel omezí 
počet rozplaveb tak, aby jednotlivé závodní půldny nepřesáhly 4 hod.

Způsob kvalifikace:

Termín odhlášek: do středy 22. 4. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

Hospodářské podmínky: oddíly startují na vlastní náklady.  

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

jedna rozplavba s tím, že plavat mohou 2 závodníci na dráze.

přihlášek, uvedenými v IS ČSPS. 

Omezení:



23.   50 m motýlek ženy
24.   50 m motýlek muži
25.   400 m polohový závod ženy
26.   400 m polohový závod muži
27.   100 m volný způsob ženy
28.   100 m volný způsob muži
29.   200 m prsa ženy
30.   200 m prsa muži
31.   100 m znak ženy
32.   100 m znak muži
33.   800 m volný způsob ženy
34.   800 m volný způsob muži  
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Vyhodnocení: závodníci  Prahy a Středočeského  kraje poplavou  jednotlivé discipliny 

Rozplavání 13,30 - 14,10 hod.

3. půlden - sobota  25. 4. 2020

Závodiště:

pro  sestavení  startovní listiny s  doplněnými  náhradníky  jsou  oddíly
povinny  potvrdit  svou  účast  a  jednotlivé  starty  svých  závodníků
nejpozději v pátek 24. 4. 2020 do 12,00 hod. na tel. č. 777 852 196.

50 m krytý bazén, 8 drah.

Potvrzení účasti:

Ceny: závodníci, kteří se umístí v hodnocení  Středočeského  kraje na 1. - 3. 
místě obdrží medaili a diplom.

začátek závodů 14,15 hod.

společně. Vyhodnocení bude provedeno odděleně.

Měření časů: automatické časoměrné zařízení



Klub sportovního plavání Kladno

1.   50 m volný způsob ženy 13.   50 m znak ženy
2.   50 m volný způsob muži 14.   50 m znak muži
3.   50 m prsa ženy 15.   200 m volný způsob ženy
4.   50 m prsa muži 16.   200 m volný způsob muži
5.   200 m znak ženy 17.   100 m prsa ženy
6.   200 m znak muži 18.   100 m prsa muži
7.   400 m volný způsob ženy 19.   200 m motýlek ženy
8.   400 m volný způsob muži 20.   200 m motýlek muži
9.   100 m motýlek ženy 21.   100 m polohový závod ženy

10.   100 m motýlek muži 22.   100 m polohový závod muži
11.   200 m polohový závod ženy 23.   1500 m volný způsob ženy
12.   200 m polohový závod muži 24.   1500 m volný způsob muži
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Způsob kvalifikace:

6. - 7. 11. 2020          Plavecký bazén Aquaparku Kladno

nejlepšími  výkony zaplavanými  v roce 2019 a uvedenými v IS ČSPS

na adresu uvedenou v adresáři STD.

Slavomír Cirnfus - tel. 737 884 985.

V disciplinách 800 a 1500 VZ bude do programu zařazena vždy pouze 

ZIMNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Termín přihlášek: do čtvrtka 29. 10. 2020

Pořadatel:

Datum a místo konání:

začátek závodů 9,00 hod.
Rozplavání 15,00 - 15,50 hod.

Informace:

Oddíly startují na vlastní náklady, Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj 
na základě faktury, podložené  kopiií faktury od  provozovatele bazénu,
a kopií výplatní listiny rozhodčích zaslané na fakturační adresu Krajského 
svazu, uhradí pořadateli soutěže částku 30 000,- Kč.

Časový pořad disciplin:

Seznam přijatých závodníků:

2. půlden - sobota 7. 11. 2020
začátek závodů 16,00 hod.

závody se plavou v rozplavbách přímo na čas,  jako finále. 

si zajišťují zúčastněné oddíly a kluby sami na základě nabídky pořadatele. 

Startovné:

1. půlden - pátek 6. 11. 2020  

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

Omezení:

jedna rozplavba s tím, že plavat mohou 2 závodníci na dráze.

Přihlášky:

pátek 30. 10. 2020

Systém soutěže:

Hospodářské podmínky:

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Ubytování:

Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Termín odhlášek: do středy 4. 11. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

oddíly a kluby na základě faktury zaslané pořadatelem soutěže e-mailem 
ve výši 50,- Kč za každý přihlášený a neodhlášený start uhradí startující 

Ubytování a stravování: si zajišťují zúčastněné oddíly a kluby sami na základě nabídky pořadatele. 

do soutěže budou přijati pouze závodníci ročníku 2007 a starší. 
Každý závodník smí v  jednom závodním půldnu startovat maximálně 
ve  3  disciplinách. Start  mimo soutěž  není povolen. Pořadatel omezí 
počet rozplaveb tak, aby jednotlivé závodní půldny nepřesáhly 4 hod.



25.   50 m motýlek ženy
26.   50 m motýlek muži
27.   400 m polohový závod ženy
28.   400 m polohový závod muži
29.   100 m volný způsob ženy
30.   100 m volný způsob muži
31.   200 m prsa ženy
32.   200 m prsa muži
33.   100 m znak ženy
34.   100 m znak muži
35.   800 m volný způsob ženy
36.   800 m volný způsob muži
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25 m krytý bazén, 6 drah.

povinny  potvrdit  svou  účast  a   jednotlivé  starty  svých  závodníků

společně. Vyhodnocení bude provedeno odděleně.
závodníci  Prahy a  Středočeského kraje  poplavou  jednotlivé discipliny 

začátek závodů 15,00 hod.

Potvrzení účasti: pro  sestavení  startovní  listiny  s  doplněnými  náhradníky  jsou oddíly

Rozplavání 14,00 - 14,50 hod.

místě obdrží medaili a diplom.
Ceny:

nejpozději v pátek 6. 11. 2020 do 12,00 hod. na tel. čísle 737 884 985.

3. půlden - sobota 7. 11. 2020 

Vyhodnocení:

závodníci, kteří se umístí v hodnocení  Středočeského  kraje na 1. - 3. 

Závodiště:

poloautomatické časoměrné zařízení.Měření časů:



místě obdrží medaili a diplom.

11

Letní do čtvrtka 4. 6. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže
Zimní do čtvrtka 19. 11. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

dosažený  na oficiálních závodech  evidovaných  IS ČSPS  v kvalifikačním 

jednotlivců a štafetách. 
v disciplinách jednotlivců se hodnotí jednotlivé ročníky každý samostatně,Hodnocení:
štafety se hodnotí, tak jak se plavou tzn. společně bez rozdílu věku. 

Ceny: závodníci,  kteří   se v  disciplinách  jednotlivců i štafet umístí  na 1. - 3. 

Ubytování a stravování:  

Zimní přebor od 1. 6. 2020 do termínu přihlášek.

Systém soutěže:
100 m a 200 m se poplave maximálně 6 rozplaveb, tj. 36 závodníků, po

Slavomír Cirnfus  - tel. 737 884 985.

žáci a žačky ročník narození 2006 

žáci a žačky ročník narození 2008

mít přijatý závodník  staršího ročníku  horší  přihlášený čas, než nepřijatý
závodník  mladšího  ročníku,  bude  tímto nahrazen. Štafety se plavou v 

Termín přihlášek: Letní do čtvrtka 28. 5. 2020

Zimní v pátek 13. 11. 2020
Seznam přijatých závodníků:

období, které je pro Letní přebor od 1. 1. 2020 do termínu přihlášek a pro 

bude příslušný počet přijatých doplněn závodníky zbylých ročníků. Bude-li 

oddíly startují na vlastní náklady, Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj 
na základě faktury, podložené  kopiií faktury od  provozovatele bazénu,

na adresu uvedenou v adresáři STD.

svazu, uhradí pořadateli soutěže částku 30 000,- Kč.

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:

Přihlášky: Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Letní
Zimní

Zimní  21. - 22. 11. 2020   Plavecký bazén Aquaparku Kladno

Zimní do čtvrtka 12. 11. 2020

Letní  6. - 7. 6. 2020        Městský bazén Mladá Boleslav
Klub sportovního plavání Kladno

si zajišťují zúčastněné oddíly a kluby sami na základě nabídky pořadatele. 

Termín odhlášek:

Datum a místo konání:

po 6 z každého ročníku. Pokud některý ročník  neobsadí plný počet míst, 

12 z  každého ročníku, v disciplinách  na 400 m se  poplavou maximálně  

závody se  plavou v  rozplavbách přímo  na čas. V disciplinách na 50 m,

800 m a 1500 m se  poplavou maximálně 3 rozplavby, tj. 18 závodníků,

žáci a žačky ročník narození 2007

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

jedné kategorii, společně pro  všechny ročníky. Ve smíšených  štafetách

Letní v pátek 29. 5. 2020

AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl

Omezení startů:

Hospodářské podmínky:

Způsob kvalifikace:

Informace:

a kopií výplatní listiny rozhodčích zaslané na fakturační adresu Krajského 

Startovné:

Kategorie:

startovat  v  každém   soutěžním  půldnu  maximálně  ve  3  disciplinách

k přihlášce  na Přebor  Středočeského kraje žactva  je možno použít čas

závodníci  a závodnice mohou  na  Přeboru Středočeského  kraje žactva

musí startovat vždy 2 žáci a 2 žačky v libovolném pořadí.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

4 rozplavby  tj. 24 závodníků,  po 8 z  každého  ročníku a  v disciplinách  

oddíly a kluby na základě faktury zaslané pořadatelem soutěže e-mailem 
ve výši 50,- Kč za každý přihlášený a neodhlášený start uhradí startující 



1.   200 m volný způsob žáci 6 r. 13.   50 m volný způsob žačky 6 r.
2. žačky 6 r. 14.   50 m volný způsob žáci 6 r.
3. žáci 6 r. 15.   200 m polohový závod žačky 6 r.
4. žačky 6 r. 16.   200 m polohový závod žáci 6 r.
5. žáci 6 r. 17.   100 m znak žačky 6 r.
6. žačky 6 r. 18.   100 m znak žáci 6 r.
7. žáci 6 r. 19.   400 m volný způsob žačky 4 r.
8. žačky 6 r. 20.   4x50 m volný způsob žáci
9. žáci 4 r. 21.   4x50 m volný způsob žačky

10. žačky 22.   1500 m volný způsob žáci 3 r.
11. žáci
12. žačky 3 r.

23. smíšená
24. žačky 6 r.
25. žáci 6 r.
26. žačky 6 r.
27. žáci 6 r.
28. žačky 6 r.
29. žáci 6 r.
30. žačky 6 r.
31. žáci 6 r.
32. žačky 4 r.
33. žáci 4 r.
34. smíšená
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příp. e-mailem na adrese cirnfusss@seznam.cz.

3. půlden - neděle 7. 6. resp. 22. 11. 2020

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

 2. půlden - sobota 6. 6. resp. 21. 11. 2020  1. půlden - sobota 6. 6. resp. 21. 11. 2020 
začátek závodů 9,00 hod.

Časový pořad disciplin:

  800 m volný způsob

  100 m motýlek
  200 m prsa
  200 m prsa
  100 m volný způsob

Pro  sestavení  startovní  listiny s  doplněnými  náhradníky  jsou povinny

25 m krytý bazén, 6 drah.Závodiště:

  100 m volný způsob

Měření časů:

  100 m polohový závod

Potvrzení účasti:

přebor v pátek 20. 11. 2020  do 19,00 hod. na  tel.  čísle  737 884 985,  

oddíly potvrdit svou účast a jednotlivé  starty svých  závodníků na Letní
přebor  nejpozději  v  pátek  5. 6. 2020,  do  19,00 hod.  na  tel.  čísle  

Poloautomatické časoměrné zařízení.

606 261 140 příp. e-mailem  na adrese denny.cz@seznam.cz, na  Zimní

  200 m volný způsob
  100 m prsa
  100 m prsa
  200 m motýlek
  200 m motýlek

Rozplavání 14,30 - 15,20 hod.

začátek závodů 15,30 hod.

 začátek závodů 9,00 hod.

  400 m polohový závod

  200 m znak

  100 m polohový závod
  400 m volný způsob
  4x50 m polohová štafeta
  4x50 m polohová štafeta

  200 m znak

  4x50 m polohová štafeta

  4x50 m volný způsob

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

  100 m motýlek

  400 m polohový závod



Informace:
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si zajišťují zúčastněné oddíly a kluby sami na základě nabídky pořadatele. 

POHÁR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Letní

Hospodářské podmínky:

Zimní
Klub sportovního plavání Kladno
AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl

Přihlášky:

Seznam přijatých závodníků:

závodníci  a závodnice mohou  na Poháru Středočeského  kraje žactva

Zimní v pátek  6. 11. 2020

Startovné:

Kategorie

400 a 800 m volný způsob  budou přijaty 2 rozplavby  tj. 12 závodníků. 
a 200 m  budou přijaty 3  rozplavby  tj. 18 závodníků,  do  disciplin  na

Omezení startů:

Letní  30. - 31. 5. 2020        Plavecký bazén Aquaparku Kladno

Termín přihlášek: Letní do čtvrtka   21. 5. 2020

závody se  plavou v  rozplavbách přímo na čas. Do disciplin na 50, 100

Způsob kvalifikace:

Datum a místo konání:

Systém soutěže:

Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Slavomír Cirnfus  - tel. 737 884 985.

Ubytování a stravování:  

ve výši 50,- Kč za každý přihlášený a neodhlášený start uhradí startující 
oddíly a kluby na základě faktury zaslané pořadatelem soutěže e-mailem 
na adresu uvedenou v adresáři STD.

oddíly startují na vlastní náklady, Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj 
na základě faktury, podložené  kopiií faktury od  provozovatele bazénu,
a kopií výplatní listiny rozhodčích zaslané na fakturační adresu Krajského 

Štafetové  závody  jsou   společné  pro  oba   ročníky.  Ve  smíšených
štafetách musí startovat vždy 2 žáci a 2 žačky, v libovolném pořadí. 

žáci a žačky ročník narození 2009

jednotlivců a štafetách.

Hodnocení: v disciplinách jednotlivců se hodnotí jednotlivé ročníky každý samostatně,

k přihlášce na  Pohár Středočeského kraje žactva je možno použít časy 

žáci a žačky ročník narození 2010 

Zimní 14. - 15. 11. 2020       Městský bazén Mladá Boleslav

Zimní do čtvrtka  5. 11. 2020

období,  které  je pro  Letní pohár od 1. 1. 2020  do termínu přihlášek a  
pro Zimní pohár od 30. 5. 2020 do termínu přihlášek.   

Letní v pátek  22. 5. 2020

Termín odhlášek: Letní do čtvrtka 28. 5. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže
Zimní do čtvrtka 12. 11. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

Ceny:
místě obdrží medaili a diplom.

Potvrzení účasti:

závodníci,  kteří   se v  disciplinách  jednotlivců i štafet umístí  na 1. - 3. 

pro  sestavení  startovní  listiny  s  doplněnými  náhradníky  jsou  oddíly
povinny   potvrdit  svou  účast a jednotlivé starty svých  závodníků na
Letní  pohár  nejpozději  v pátek 29. 5. 2020 do 19,00 hod. na tel. čísle
737 884 985,  příp.  e-mailem  na adrese  cirnfusss@seznam.cz, a na

svazu, uhradí pořadateli soutěže částku 20 000,- Kč.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Zimní pohár nejpozději v pátek 13. 11. 2020 do 19,00 hod. na tel. čísle
606 261 140,  příp.  e-mailem  na  adrese denny.cz@seznam.cz, a na

dosažené na oficiálních závodech evidovaných ČSPS a to v kvalifikačním 

startovat  v  každém soutěžním  půldnu  maximálně  ve  3  disciplinách

štafety se hodnotí, tak jak se plavou tj. společně bez rozdílu věku. 



1.   4x50 m volný způsob 16.   100 m motýlek žačky 10 3 r.
2.   100 m znak žačky 09 3 r. 17.   100 m motýlek žáci 10 3 r.
3.   100 m znak žáci 09 3 r. 18.   100 m polohový závod žačky 09 3 r.
4.   100 m znak žačky 10 3 r. 19.   100 m polohový závod žáci 09 3 r.
5.   100 m znak žáci 10 3 r. 20.   100 m polohový závod žačky 10 3 r.
6.   200 m prsa žačky 09 3 r. 21.   100 m polohový závod žáci 10 3 r.
7.   200 m prsa žáci 09 3 r. 22.   200 m volný způsob žačky 09 3 r.
8.   50 m prsa žačky 10 3 r. 23.   400 m volný způsob žáci 09 2 r.
9.   50 m prsa žáci 10 3 r. 24.   200 m volný způsob žačky 10 3 r.

10.   50 m volný způsob žačky 09 3 r. 25.   400 m volný způsob žáci 10 2 r.
11.   50 m volný způsob žáci 09 3 r. 26.   4x50 m polohová štafeta žačky 
12.   50 m volný způsob žačky 10 3 r. 27.   4x50 m polohová štafeta žáci
13.   50 m volný způsob žáci 10 3 r. 28.   800 m volný způsob žačky 09 2 r.
14.   100 m motýlek žačky 09 3 r. 29.   800 m volný způsob žačky 10 2 r.
15.   100 m motýlek žáci 09 3 r.

30. 45.   50 m motýlek žáci 10 3 r.
31.   100 m volný způsob žáci 09 3 r. 46.   50 m motýlek žačky 10 3 r.
32.   100 m volný způsob žačky 09 3 r. 47.   200 m polohový závod žáci 09 3 r.
33.   100 m volný způsob žáci 10 3 r. 48.   200 m polohový závod žačky 09 3 r.
34.   100 m volný způsob žačky 10 3 r. 49.   200 m polohový závod žáci 10 3 r.
35.   100 m prsa žáci 09 3 r. 50.   200 m polohový závod žačky 10 3 r.
36.   100 m prsa žačky 09 3 r. 51.   200 m volný způsob žáci 09 3 r.
37.   100 m prsa žáci 10 3 r. 52.   400 m volný způsob žačky 09 2 r.
38.   100 m prsa žačky 10 3 r. 53.   200 m volný způsob žáci 10 3 r.
39.   200 m znak žáci 09 3 r. 54.   400 m volný způsob žačky 10 2 r.
40.   200 m znak žačky 09 3 r. 55.   4x50 m volný způsob žáci
41.   50 m znak žáci 10 3 r. 56.   4x50 m volný způsob žačky
42.   50 m znak žačky 10 3 r. 57.   800 m volný způsob žáci 09 2 r.
43.   50 m motýlek žáci 09 3 r. 58.   800 m volný způsob žáci 10 2 r.
44.   50 m motýlek žačky 09 3 r.

Závodiště:
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25 m krytý bazén, 6 drah.

  Rozplavání 13,00 - 13,50 hod.

  Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

začátek závodů 9,00 hod.

začátek závodů 14,00 hod.

Časový pořad disciplin:

1. půlden - sobota 30. 5. resp. 14. 11. 2020

  4x50 m polohová štafeta smíšená 

Měření časů: Poloautomatické časoměrné zařízení.

smíšená štafeta

2. půlden - neděle 31. 5. resp. 15. 11. 2020 



Informace:

   začátek závodů 8,30 hod. resp. 11,00 hod.    začátek závodů 13,30 hod. resp. 16,00 hod.

1. 800 m volný způsob 3. 1500 m volný způsob 

2. 1500 m volný způsob 4. 800 m volný způsob 

žáci a žačky ročník narození 2009 

dorostenci a dorostenky ročník narození 2005 

žáci a žačky ročník narození 2007 

Termín odhlášek: Jarní do čtvrtka 26. 3. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže
Podzimní v pátek  9. 10. 2020

Seznam přijatých závodníků: Jarní v pátek  20. 3. 2020

Jarní, oblast východ 28. 3. 2020    Městský bazén Mladá Boleslav
Jarní, oblast západ 28. 3. 2020    Plavecký bazén Aquparku Kladno
Podzimní, o. východ 17. 10. 2020  Plavecký bazén Kutná Hora
Podzimní, o. západ 17. 10. 2020  Plavecký bazén Aquparku Kladno

Jarní přeborČasový pořad disciplin:
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  Rozplavání  2. skupina od 15,30 do 16,00 hod.
  žáci a mladší dorostenci

   1. půlden sobota 28. 3. 2020    2. půlden sobota 28. 3. 2020

  žačky a mladší dorostenky

jedné dráze.

žáci a žačky ročník narození 2006 

bude nalosováno max. 12 závodníků s tím, že mohou plavat 2 plavci na

Kategorie žáci a žačky ročník narození 2010

žáci a žačky ročník narození 2008 

oddíly a kluby na základě faktury zaslané pořadatelem soutěže e-mailem 

Slavomír Cirnfus  - tel. 737 884 985.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Systém soutěže: závody  se  plavou v  rozplavbách  přímo  na čas. Do každé  rozplavby 

Hospodářské podmínky:

Startovné: ve výši 150,- Kč za každý přihlášený a neodhlášený start uhradí startující 

na adresu uvedenou v adresáři STD.

Podzimní do čtvrtka 15. 10. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

oddíly startují na vlastní náklady, Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj 
na základě faktury, podložené  kopiií faktury od  provozovatele bazénu,
a kopií výplatní listiny rozhodčích zaslané na fakturační adresu Krajského 
svazu, uhradí pořadateli soutěže částku 20 000,- Kč.

Termín přihlášek: Jarní do čtvrtka 19. 3. 2020
Podzimní do čtvrtka 8. 10. 2020

Přihlášky: Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Datum a místo konání:

Podzimní, o. východ Sportovní oddíl plavání Kolín
Podzimní, o. západ Klub sportovního plavání Kladno

dorostenci a dorostenky ročník narození 2004

KRAJSKÝ PŘEBOR NA DLOUHÉ TRATĚ
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Jarní, oblast východ AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl
Jarní, oblast západ Klub sportovního plavání Kladno

2010 - 2004

  žáci a mladší dorostenci

  Rozplavání  1. skupina od 8,00 do 8,30 hod.

  Rozplavání  2. skupina od 10,30 do 11,00 hod.

2010 - 2004

  Rozplavání  1. skupina od 13,00 do 13,30 hod.
  žačky a mladší dorostenky

2010 - 2004

2010 - 2004



   začátek závodů 8,30 hod. resp. 11,00 hod.    začátek závodů 13,30 hod. resp. 16,00 hod.

  Rozplavání  1. skupina od 8,00 do 8,30 hod.   Rozplavání  1. skupina od 13,30 do 14,00 hod.

1. 800 m volný způsob 3. 1500 m volný způsob 

  Rozplavání  2. skupina od 10,30 do 11,00 hod.

5. 1500 m volný způsob 4. 800 m volný způsob 

Závodiště:
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Časový pořad disciplin: Podzimní přebor

povinny   potvrdit  svou  účast  a  jednotlivé  starty  svých   závodníků
na Jarní krajský přebor nejpozději v pátek 27. 3. 2020 do 19,00 hod. a
Podzimní krajský přebor nejpozději v pátek 16. 10. 2020 do 19,00 hod. 
a to telefonem nebo e-mailm na čísla rep. adresy pořadatelů.
25 m krytý bazén.

Ceny: Závodníci, kteří  se  v jednotlivých  disciplinách  umístí  na 1. - 3. místě  
obdrží diplom. 

Potvrzení účasti: Pro  sestavení  startovní  listiny  s  doplněnými  náhradníky  jsou  oddíly

Hodnocení: V disciplinách jednotlivců se hodnotí jednotlivé ročníky každý samostatně,

  Rozplavání  2. skupina od 15,30 do 16,00 hod.

2010 - 2004

   1. půlden sobota 17. 10. 2020    2. půlden sobota 17. 10. 2020

  žačky a mladší dorostenky

období,  které je pro  Jarní přebor od 1. 6. 2019 do  termínu přihlášek a  

Upozornění: Časy rozplavání a začátku závodů jednotlivých skupin jsou orientační a

pro  Podzimní  přebor od 1. 1. 2020  do termínu  přihlášek.  

Způsob kvalifikace: k přihlášce na  Krajský  přebor  na  dlouhé tratě  je možno  použít časy 
dosažené na oficiálních závodech evidovaných ČSPS a to v kvalifikačním 

budou upřesněny pořadatelem soutěže na základě počtu přihlášek do
jednotlivých disciplin.

  žáci a mladší dorostenci
2010 - 2004

  žačky a mladší dorostenky
2010 - 2004

  žáci a mladší dorostenci
2010 - 2004



A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: 1. kolo západ Lokomotiva Beroun - plavecký oddíl
střed Neratovický plavecký klub
východ Plavecký klub PANDORA Čáslav

2. kolo západ Plavecký klub Příbram
střed SKP Nymburk - plavecký oddíl
východ Sportovní oddíl plavání Kolín

3. kolo západ Klub sportovního plavání Kladno
střed Plavecký oddíl Kralupy n. Vlt.
východ AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl

4. kolo západ Lokomotiva Beroun - plavecký oddíl
střed Patriot Čelákovice - plavecký klub
východ Lokomotiva Nymburk - plavecký oddíl

Datum a místo konání: 1. kolo 18. 4. 2020 Plavecký bazén Aquaparku Beroun
Plavecký bazén Aquaparku Neratovice
Plavecký bazén Kutná Hora

2. kolo 16. 5. 2020 Plavecký bazén Aquaparku Příbram
Plavecký bazén Kutná Hora
Krytý plavecký bazén Aquaparku Kolín

3. kolo 3. 10. 2020 Plavecký bazén Aquaparku Kladno
Plavecký bazén Kralupy n. Vlt.
Městský bazén Mladá Boleslav

4. kolo 24. 10. 2020 Plavecký bazén Aquaparku Beroun
Plavecký bazén Čelákovice
Plavecký bazén Kutná Hora

Termín přihlášek: 1. kolo čtvrtek 9. 4. 2020
2. kolo čtvrtek 7. 5. 2020
3. kolo čtvrtek 24. 9. 2020
4. kolo čtvrtek 15. 10. 2020

Přihlášky: Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže
s časovým omezením přihlašovaných časů  od 1. 1. 2020 a s možností   
ručního zapsání přihlašovaných časů. 

Termín odhlášek: Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže
1. kolo čtvrtek 16. 4. 2020
2. kolo čtvrtek 14. 5. 2020
3. kolo čtvrtek 22. 9. 2020
4. kolo čtvrtek 13. 10. 2020

Hospodářské podmínky: oddíly startují na vlastní náklady, Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj 
na základě faktury, podložené  kopiií faktury od  provozovatele bazénu,
a kopií výplatní listiny rozhodčích zaslané na fakturační adresu Krajského 
svazu, uhradí pořadateli soutěže částku 10 000,- Kč.

Startovné: ve výši 50,- Kč za každý přihlášený a neodhlášený start uhradí startující 
oddíly a kluby na základě faktury zaslané pořadatelem soutěže e-mailem 
na adresu uvedenou v adresáři STD.

Informace: západ Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985
střed Ing. František Veselý tel. 777 188 769
východ Ing. Miloslav Lhotka tel. 224 355 019 nebo 777 865 786
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KRAJSKÁ ZÁKLADNÍ SOUTĚŽ ŽACTVA



B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Systém soutěže: Závody  se plavou v  rozplavbách  přímo na  čas. Jednotlivé  discipliny se  
plavou  společně pro všech  pět kategorií a  závodníci budou do rozplaveb 
nasazeni na základě přihlášených časů.

Startují: Všichni řádně přihlášení žáci a žačky ročníků 2006 - 2010

Kategorie: Žáci a žačky ročník narození 2010
žáci a žačky ročník narození 2009
žáci a žačky ročník narození 2008
žáci a žačky ročník narození 2007
žáci a žačky ročník narození 2006

Omezení startů: Závodníci a závodnice  mohou startovat  maximálně  ve třech disciplinách 
za soutěžní půlden. 

Časový pořad disciplin:

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod. Rozplavání 14,00 - 14,25 hod.
1. 200 m znak žáci 11. 200 m motýlek žáci
2. 200 m znak žačky 12. 200 m motýlek žačky
3. 50 m volný způsob žáci 13. 50 m prsa žáci
4. 50 m volný způsob žačky 14. 50 m prsa žačky
5. 100 m prsa žáci 15. 100 m volný způsob žáci
6. 100 m prsa žačky 16. 100 m volný způsob žačky
7. 50 m motýlek žáci 17. 50 m znak žáci
8. 50 m motýlek žačky 18. 50 m znak žačky
9. 400 m volný způsob žáci 19. 200 m polohový závod žáci

10. 400 m volný způsob žačky 20. 200 m polohový závod žačky

Časový pořad disciplin:

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod. Rozplavání 14,00 - 14,25 hod.
1. 200 m volný způsob žačky 11. 200 m prsa žačky
2. 200 m volný způsob žáci 12. 200 m prsa žáci
3. 50 m znak žačky 13. 50 m motýlek žačky
4. 50 m znak žáci 14. 50 m motýlek žáci
5. 100 m motýlek žačky 15. 100 m znak žačky
6. 100 m motýlek žáci 16. 100 m znak žáci
7. 50 m prsa žačky 17. 50 m volný způsob žačky
8. 50 m prsa žáci 18. 50 m volný způsob žáci
9. 400 m polohový závod žačky 19. 100 m polohový závod žačky

10. 400 m polohový závod žáci 20. 100 m polohový závod žáci

Hodnocení: Do výsledků  jednotlivých kol  soutěže bude  každá kategorie  hodnocena 
samostatně.

Ceny: Závodníci, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na 1. - 3. místě obdrží
diplom. 
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   1. a 3. kolo

   2. a 4. kolo

1. půlden - začátek závodů 9,00 hod. 2. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

1. půlden - začátek závodů 9,00 hod. 2. půlden - začátek závodů 14,30 hod.



1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
1. kolo     11.3.20195. 3. 2020 4. kolo   1. 10. 2020
2. kolo 14. 5. 2020 5. kolo   29. 10. 2020
3. kolo 11. 6. 2020 6. kolo   10. 12. 2020

na základě faktury, podložené  kopiií faktury od  provozovatele bazénu,
zaslané na fakturační adresu Krajského svazu, uhradí pořadateli soutěže 
částku 5 000,- Kč.

ve výši 50,- Kč za každý přihlášený a neodhlášený start uhradí startující 
oddíly a kluby na základě faktury zaslané pořadatelem soutěže e-mailem 
na adresu uvedenou v adresáři STD.

Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985.

1. 50 m znak žáci 11. 50 m motýlek žačky 
2. 50 m znak žačky 12. 50 m motýlek žáci 
3. 100 m volný způsob žáci 13. 100 m znak žačky 
4. 100 m volný způsob žačky 14. 100 m znak žáci 
5. 50 m prsa žáci 15.  50 m volný způsob žačky 
6. 50 m prsa žačky 16.  50 m volný způsob žáci 
7. 100 m polohový závod žáci 17. 100 m prsa žačky 
8. 100 m polohový závod žačky 18. 100 m prsa žáci 
9. 200 m volný způsob žáci 19. 200 m volný způsob žačky 
10. 4x50 m polohová štafeta smíšená 20. 4x50 m volný způsob smíšená
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s časovým omezením přihlašovaných časů  od 1. 1. 2020 a s možností   

oddíly startují na vlastní náklady, Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj 

Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

7. 11. 2020 Krytý bazén Kralupy

ručního zapsání přihlašovaných časů. 

23. 5. 2020 Městský bazén Mladá Boleslav
20. 6. 2020 Krytý bazén Kutná Hora

Startovné:

Hospodářské podmínky:

Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.

Sobota  14. 3., 20. 6.  a 7. 11. 2020

19. 12. 2020 Krytý bazén Aquaparku Kladno

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

10. 10. 2020 Krytý bazén Aquaparku Kolín

Přihlášky:

Plavecký oddíl Kralupy
Sportovní oddíl plavání Kolín
SKP Nymburk

Klub sportovního plavání Kladno

STŘEDOČESKÝ POHÁR NEJMLADŠÍHO ŽACTVA
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Závod a pořadatel Plavecký klub Příbram

Datum a místo konání: 14. 3. 2020 Krytý bazén Aquaparku Příbram

AŠ Mladá Boleslav

Informace:

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:

1., 3. a 5. koloČasový pořad disciplin:

Termín přihlášek:

plavou  bez omezení  počtu žáků a  žaček ve štafetě  tzn. že startovat
mohou jak štafety smíšené, tak štafety pouze chlapecké resp. dívčí.

Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo 

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod.

do rozplaveb nasazeni na základě přihlášených  časů. Smíšené štafety se 
na  čas. V závodech bude použito pravidlo dvou startů.  Závodníci budou



1.  50 m volný způsob žačky 11. 100 m volný způsob žáci 
2.  50 m volný způsob žáci 12. 100 m volný způsob žačky 
3. 100 m prsa žačky 13. 50 m znak žáci 
4. 100 m prsa žáci 14. 50 m znak žačky 
5. 50 m motýlek žačky 15. 100 m polohový závod žáci 
6. 50 m motýlek žáci 16. 100 m polohový závod žačky 
7. 100 m znak žačky 17. 50 m prsa žáci 
8. 100 m znak žáci 18. 50 m prsa žačky 
9. 400 m volný způsob žačky 19. 400 m volný způsob žáci 
10. 4x50 m volný způsob smíšená 20. 4x50 m polohová štafeta smíšená

  1. místo    20 bodů20 bodů 1. místo  30 bodů
  2. místo    17 bodů17 bodů 2. místo  27 bodů
  3. místo    15 bodů15 bodů 3. místo  25 bodů
  4. místo    12 bodů12 bodů 4. místo  22 bodů
  5. místo    11 bodů11 bodů 5. místo 20 bodů
  6. místo    10 bodů10 bodů     6. místo 18 bodů
  7. místo      9 bodů9 bodů   7. místo  16 bodů
  8. místo      8 bodů8 bodů  8. místo  14 bodů

   9. místo      7 bodů7 bodů  9. místo 12 bodů
10. místo      6 bodů6 bodů 10. místo 10 bodů
11. místo      5 bodů5 bodů
12. místo      4 body4 body
13. místo      3 body3 body
14. místo      2 body2 body
15. místo      1 bod1 bod  

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
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25 m krytý bazén, 6 drah

medaili či věcnou cenu věnovanou pořadatelem soutěže.

Závodiště: 25 m krytý bazén, 6 drah
25 m krytý bazén, 6 drah

počet bodů, přičemž není podmínkou, že se musí všech kol zúčastnit.

každé disciplině jednotlivců  umístění na 1. - 15. místě a v soutěži  štafet

25 m krytý bazén, 6 drah

25 m krytý bazén, 5 drah

závodníci ze  štafet, které  se umístí na 1. - 3. místě, obdrží diplom, příp. 

25 m krytý bazén, 5 drah

Ceny Závodníci,  kteří  se umístí v  disciplinách  jednotlivců  na  1. - 3.  místě a

Celkové hodnocení: Vítězem  Stř.  poháru  nejmladšího  žactva  se  stává oddíl/klub,  který v
součtu  všech 6 kol získá, za umístění svých závodníků a štafet, největší 

Závodníci  a  závodnice  mohou  v každém soutěžním  půldnu  startovat 

umístění na 1. - 10. místě:
jednotlivci                           štafety

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod. Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.

Bodování: Do soutěže o Pohár  Středočeského kraje se  boduje v každém  kole a v 

maximálně ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě.
Omezení startů:

Všichni řádně přihlášení závodníci ročníku nar. 2011 a mladší.

Sobota 23. 5., 10. 10. a 19. 12. 2020

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

2., 4. a 6. kolo

Startují:



s předchozími roky tzn., že přiložený vyplněný  tiskopis "PŘIHLÁŠKA
DO SOUTĚŽE DRUŽSTEV" zašlou  oddíly/kluby  do termínu přihlášek
přihlášek e-mailem na adresu denny.cz@seznam.cz 
O případných změnách v přihlašování do soutěže družstev

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.    4x100 m  polohová štafeta ženy 27.    800 m volný způsob ženy
14.    4x100 m  polohová štafeta muži 28.    400 m volný způsob muži

29.    4x100 m volný způsob ženy
30.    4x100 m volný způsob muži
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ve výši 1 000,- Kč za  každé přihlášené a  včas neodhlášené družstvo  
uhradí oddíly a kluby na  základě faktury zaslané pořadatelem soutěže 

25. 1. 2020       Městský bazén Mladá Boleslav

Časový pořad disciplin:

Hospodářské podmínky:

1. půlden - sobota 25. 1. 2020

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV  -  1. kolo
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:

Termín přihlášek:

kvalifikací  pro  semifinále  Mistrovství  ČR družstev 2020 a může v 

Datum a místo konání:

Závody se   plavou v rozplavbách přímo na čas. 1. kolo soutěže je 

Startovné

Postup  do  semifinále soutěže se řídí ustanoveními rozpisu soutěže 
ve STD ČSPS 2020.

2. půlden - sobota 25. 1. 2020

do středy 15. 1. 2020

Systém soutěže:

Přihlášky:

něm  startovat   lmaximálně 12 družstev mužů a 12 družstev žen.  Postup  do  semifinále   

Informace: Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

začátek závodů 15,30 hod.začátek závodů 9,00 hod.

Rozplavání 14,30 - 15,20 hod.Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

adresu Krajského svazu, uhradí pořadateli soutěže částku 20 000,- Kč.

e-mailem na adresu uvedenou v adresáři STD.

AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl

přihlašovaní do  soutěže družstev  pro 1. kolo 2020 zůstává shodné

oddíly startují  na vlastní  náklady,  Krajský svaz ČSPS - Středočeský 
kraj na  základě  faktury, podložené  kopiií  faktury od provozovatele
bazénu, a  kopií  výplatní  listiny  rozhodčích,  zaslané  na  fakturační   



Závodiště:
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Bodování: V celé soutěži se bodují  jednotlivé výkony dle  bodovacích tabulek 

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

znamená diskvalifikaci družstva pro celou soutěž.

ve  4 disciplinách  jednotlivců a obou štafetách, s omezením počtu 

Samostatná  družstva mužů  a žen. V každé  disciplině jednotlivců 

Za  každé  družstvo  startuje  pouze  jedna  štafeta.  Nedodržení 

Startují:

Krytý bazén 25 m, 6 drah

FINA 2019. Štafety se bodují  podle disciplín jednotlivců tzn. 4x100 

povoleno.  

m polohová štafeta podle 400 m polohový závod a 4x100 m volný

minimálního  počtu  startujících v  disciplinách  jednotlivců  i  štafet 

způsob podle 400 m volný způsob.

Hostování: Hostování zahraničních závodníků neregistrovaných  u ČSPS  není 

souladu se Soutěžním řádem plavání.
startů pro věkové kategorie v jednotlivých soutěžních půldnech, v 

mohou startovat za družstvo dva závodníci, nejméně však jeden.



Sekretariát Český svaz plaveckých sportů
Zátopkova 100/2 - POB 40 tel : 233 017 428 fax : 242 429 209
169 00 Praha 6 e-mail :

Jan Bažil mobil : 737 751 551
e-mail :

AŠMB
101 Michaela Švástová mobil : 776 145 825

Okresní unie sportu e-mail : svastova.michaela@seznam.cz
Průmyslová 862
293 06 Kosmonosy

KSPKl
102 Slavomír Cirnfus mobil : 737 884 985

TJ LARS - KSP e-mail :
tř. Sportovců 816
272 04  Kladno 4

POKr
103 Jan Šára mobil : 602 407 397

Čechova 548 e-mail :
278 01 Kralupy nad Vltavou

LoBe
104 Simona Pokorná mobil : 602 863 429

Vojanova 431 e-mail :
266 01 Beroun 3

LoNy
105 Mgr. Ivana Řeháková mobil : 604 612 040

Dlabačova 2208 e-mail : mis18@seznam.cz
288 02 Nymburk

NePK
107 Ing. František Veselý mobil : 777 188 769

28. října 1142/2 e-mail :
277 11 Neratovice ecomsro@email.cz

PKPř
108 Zdena Nová mobil : 777 705 608 mobil : 777 643 495

Legionářů 378 e-mail :
261 01 Příbram VII.

SpHoř TJ Spartak Hořovice, z.s. www.plavani-horovice.webnode.cz
109 Jiří Lizec mobil : 603 748 408

Lidická 570 e-mail : pohorovice@email.cz
268 01 Hořovice
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z.nova@volny.cz

cirnfusss@seznam.cz

plavanikralupy@seznam.cz

simi.poky@seznam.cz

jan.bazil@czechswimming.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
TJ Autoškoda Mladá Boleslav, z.s.

TJ Lokomotiva Nymburk, z.s. www.lokomotiva-nymburk.cz

irehakova1@seznam.cz

ondra.topic@seznam.cz

 ADRESÁŘ
SEKRETARIÁT ČSPS

http: //plavani.cstv.cz

jakub.tesarek@czechswimming.cz

www.kspkladno.cz

www.plavanimb.cz

denny.cz@seznam.cz

TJ LARS Kladno, z.s.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE

www.plavanilkralupy .czTJ KRALUPY, z.s.

Neratovický Plavecký Klub, z.s. www.

vesely.plavani@email.cz

Plavecký klub Příbram, z.s. www.

TJ LOKOMOTIVA BEROUN, z.s. www.plavanilobe.cz



SOPKo Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. www.sopkolin.com
110 Ing. Miloslav Lhotka Ph.D. mobil : 777 865 786

Tři Dvory 365 zam. : 220 444 190 fax : 224 311 902
280 02 Tři Dvory e-mail : miloslav.lhotka@vscht.cz

SpKH TJ Sparta Kutná Hora, z.s. www.
111 Martina Vecková mobil : 777 918 831

Trebišovská 606 e-mail : spkh@seznam.cz :
284 01 Kutná Hora

PKČá Plavecký klub Pandora, z.s. www.pkpandora.cz
112 MUDr. Jiří Baláš mobil : 774 837 724

Sluneční 1912 zam. : 327 305 313 :
286 01 Časlav e-mail : pkpandora@email.cz

SKPNy
114 Martin Pološčuk byt : 326 328 808 mobil : 603 905 084

17. listopadu 1289 e-mail : plavaniskp@seznam.cz
293 01 Mladá Boleslav :

KPSRa
116 Klub plaveckých sportů mobil : 603 760 229

Rakovník, z.s. e-mail :
Vltavských 2652
269 01  Rakovník

PLAF Plavecký klub PLAF Říčany
117 Vlaďka Lipovská mobil : 603 911 005

Sokolovská 395/6 e-mail :
251 01  Říčany u Prahy

PKMěl Plavecký klub Mělník, z.s.
118 Simona Černá mobil : 724 035 256

Pivovarská 3183 e-mail :
276 01  Mělník

ELMA Plavání ELMA Kladno, z.s.
119 Monika Pošmourná mobil : 723 428 020

Důl Max 11 e-mail :
273 06  Libušín

PatČe Patriot Čelákovice spolek
120 Petr Bambas mobil : 603 423 562

Plavecký stadion e-mail :
17. listopadu 1753
250 88  Čelákovice

SABR Swim Academy BoRa, z.s.
122 Radek Borovka mobil : 602 174 613

Nová 265 e-mail :
273 64  Doksy u Kladna

PFUK VŠSK Pedagogické fakulty
123 Irena Svobodová mobil : 731 056 254

Kralovická 915/12, PFUK e-mail :
250 01  Brandýs nad Labem

#
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web: swimacademy.webnode.cz

swimacademy@centrum.cz

www.pkmelnik.proweb.cz

plavaní.melnik@email.cz

www.

ircules@seznam.cz

monika.posmourna@seznam.cz

info@sportcelakovice.cz

martin.poloscuk@seznam.cz

Klub plaveckých sportů Rakovník, z.s.

zelezna@me.com

www.plavecka-skola-na-fialce.webnode.cz

plaf.ricany@gmail .com

www.

SKP Nymburk, z.s. http://skp-plavani.webnode.cz



AŠMB TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s. ELMA
U stadionu 1322 U výtopny 1975
293 01 Mladá Boleslav II 272 01 Kladno 2
IČ: 42716423
e-mail: svastova.michaela@seznam.cz

KPSRa Klub plaveckých sportů, z.s. KSPKl TJ LARS Kladno, z.s.
nábř. Dr. Beneše 2602 klub sportovního plavání
269 01 Rakovník tř. Sportovců 816
IČ: 22893261 272 04  Kladno 4
e-mail: zelezna@me.com IČ: 14800900

LoBe TJ LOKOMOTIVA BEROUN, z.s. LoNy TJ Lokomotiva Nymburk, z.s.
Tyršova 85 Boleslavská třída 319/11
266 01 Beroun 288 02 Nymburk
IČ: 00473561 IČ: 16577558
e-mail: simi.poky@seznam.cz

NePK Neratovický Plavecký Klub, z.s. PFUK VŠSK PedF UK
Mládežnická 435 Královická 915/12
277 11 Neratovice 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 26548186
e-mail: vesely.plavani@email.cz

PKČá Plavecký klub Pandora, z.s. PKPří Plavecký klub Příbram, z.s.
Sluneční 1912 Legionářů 378
286 01 Čáslav 261 01 Příbram VII
IČ: 26673118 IČ: 18608213
e-mail: pkpandora@email.cz

PLAF TJ Sokol Říčany a Radošovice, z.s. POKr TJ KRALUPY, z.s.
oddíl plavání PLAF Plavecký oddíl Kralupy
Sokolská 395 sídliště Hůrka 1046
251 01  Říčany u Prahy 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 165 56 836
e-mail: plaf.ricany@gmail .com

PatČe Patriot Čelákovice spolek SABR Swim Academy BoRa z.s.
Jana Kamaráda 1995 Nová 265
250 88 Čelákovice 273 64 Doksy u Kladna
IČ: 06314503 IČ: 06775632
e-mail: info@sportcelakovice.cz e-mail: swimacademy@centrum.cz

SKPNy SKP Nymburk, z.s. SOPKo Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s.
Boleslavská 1831 Bezručova 866
288 02 Nymburk 280 02 Kolín
IČ: 14801027 IČ: 14801671
e-mail: plavaniskp@seznam.cz e-mail: miloslav.lhotka@vscht.cz

SpHoř TJ Spartak Hořovice, z.s. SpKH TJ Sparta Kutná Hora, z.s.
Ke Stadionu 1385/1 Čáslavská 198
268 01 Hořovice 284 01 Kutná Hora
IČ: 47515571 IČ: 14801663

e-mail: spkh@seznam.cz

IČ: 14799146

IČ: 43750613
e-mail: ircules@seznam.cz

e-mail: irehakova1@seznam.cz

e-mail: z.nova@volny.cz

e-mail: plavanikralupy@seznam.cz

e-mail: pohorovice@email.cz
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FAKTURAČNÍ ADRESY

e-mail: cirnfusss@seznam.cz

Plavání ELMA Kladno, z.s.

e-mail: monika.posmourna@seznam.cz
IČ: 05849373


