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Okresní kolo v plavání SŠ 

 
Pořadatel: DDM Strakonice a VOŠ a SPŠ Strakonice 
 
Kategorie: V. SŠ (roč.nar. 2001 – 1997, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií) 
 
Kdy: úterý 1.11.2016 od 12,30 do 14,30 hod  
          prezentace od 12,00 hod 
          zahájení 12,30 hod 
 
Místo: Strakonice  - plavecký stadion 
 
Z každé školy startuje vždy jedno šestičlenné družstvo s náhradníky 
(neomezený počet). Družstvo vede 1 trenér. Soutěžící musí být žáky jedné školy. 
Pedagogický dozor školy zodpovídá za žáky po celou dobu turnaje. 
 
 
Soutěží se podle pravidel Českého plaveckého svazu a soutěžního řádu AŠSK ČR. 
 
Pravidla jsou z časových důvodů následující: 
Každý závodník startuje pouze ve dvou individuálních disciplínách. Družstvo 
musí obsadit všechny disciplíny minimálně jedním závodníkem, přičemž 5. a 6. 
závodník si musí zvolit libovolnou disciplínu. 
Čtyři závodníci startují v polohové štafetě 4x 50m (znak, prsa, motýlek a volný 
způsob) a všichni závodníci ve štafetě 6x 50m volný způsob. Volným způsobem 
se rozumí jakýkoli plavecký styl, který však nesmí závodník během tratě měnit. 
 
Disciplíny:  V. kat. – SŠ: 50m znak, 50m prsa, 50m volný způsob, 50m motýlek, 
4x 50m polohová štafeta a štafeta 6x 50m volný způsob. 
 
Hodnocení: Rozhodující pro konečné pořadí je součet umístění jednotlivých 
závodníků a štafet. První z každé disciplíny obdrží jeden bod, druhý dva, atd. 
Body za štafety se zdvojnásobují. 
Diskvalifikovaní závodníci či štafety budou zařazeni na závěr výsledkové listiny a 
jejich bodové konto bude navýšeno o 1(2) body oproti poslednímu 
klasifikovanému závodníkovi. 
Vítězem se stává družstvo s nejnižším počtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje 
pořadí v polohové štafetě. 
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Jízdné hradí vysílající škola. 
 
 
 
Přihlášky posílejte e-mailem na gruzovska@ddmstrakonice.cz  
do úterý 25.10.2016 do 12,00 hod.   
 
 
Mgr. Ivana Váchová      Iveta Gruzovská   
VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice  DDM Strakonice 
 

 


