
 

 

 

 

PLAVÁNÍ - KRAJSKÉ FINÁLE /kategorie V. 
 

 

Vyhlašovatel soutěže:  MŠMT ČR; KÚ Jihočeského kraje a KR AŠSK Jč kraje 
Pořadatel soutěže:       DDM Strakonice 

Garant soutěže:            Mgr. Ivana Váchová 

 

Termín konání:   úterý 14. ledna 2020 ve 12:00 hod. 

Místo konání:   Plavecký bazén ve Strakonicích 

    Na Křemelce 305, Strakonice I, 386 01 Strakonice 

 

Kategorie:    V. /1. až 4. ročník SŠ, kvinta až oktáva VG, nar. 2000 až 2004 

   Pro účast v dané kategorii je nutné splnění obou podmínek –  

   příslušné třídy i věku. 

 

Disciplíny:    50m znak, 50m prsa, 50m volný způsob, 50 m motýlek 

  štafeta 6x50m volný způsob, polohová štafeta 4x50 m 

 

Účastníci:   Vítězové okresních finále Jihočeského kraje. 

    Z každé školy může startovat jedno šestičlenné družstvo  

    chlapců a jedno šestičlenné družstvo dívek (s možností jednoho 

    náhradníka); každá školní výprava má svého vedoucího, který 

    zodpovídá za svěřené účastníky  po celou dobu závodů.  

 

Pravidla:   Soutěží se podle pravidel Českého plaveckého svazu, dle  

    manuálu AŠSK ČR ve školním roce 2019/2020 a dle ustanovení 

    tohoto rozpisu. Družstvo musí obsadit všechny disciplíny  

    minimálně jedním závodníkem, přičemž 5. a 6. závodník si musí 

    zvolit libovolnou disciplínu. 

 

Soupisky:    Závazné přihlášky(soupisky) a jmenovité přihlášky soutěžících 

    v jednotlivých disciplínách prosíme zaslat na e-mail: 

    iva.vachova@centrum.cz    

    do úterý 7.1.2020   

    potvrzenou ředitelstvím školy předloží družstvo při prezenci v 

    den konání soutěže. 

 

Podmínky:    přihlášená škola zajistí pedagogický doprovod, který bude  

    zodpovídat za kázeň a bezpečnost žáků školy při soutěži, škola  

    zodpovídá za zdravotní způsobilost žáků zúčastnit se soutěže. 

     

 

Hospodářské náležitosti: 

 

Cestovné -  bude proplacena cesta na soutěž /pouze na základě čitelných jízdenek  

          (hromadně, vedoucímu skupiny) 

Organizační náklady – DDM Strakonice  

Ceny - pro 3 nejúspěšnější týmy - v režii DDM Strakonice 

 

 



 

 

 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

 

V každém závodě budou rozplavby, z nichž bude určeno konečné pořadí dle dosažených 

časů. Pořadí v individuálních disciplínách  i ve štafetě bude bodově ohodnoceno podle 

umístění (1, 2, 3, … - štafety 2, 4, 6, …. bodů). Diskvalifikovaní závodníci či štafety budou 

zařazeni na závěr výsledkové listiny a jejich bodové konto bude navýšeno o jeden, 

respektive dva (štafety) body oproti poslednímu klasifikovanému závodníkovi či štafetě. 

Vítězem dané kategorie se stane družstvo s nejnižším součtem bodů všech šesti závodníků  

a štafety. Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v polohové štafetě. 

 

 

Ocenění: 

Všechna družstva získají diplomy, vítězná družstva chlapců i dívek mají právo postupu do 

Republikového finále v J. Hradci 27.1.2020 

 

 

Časový program:  11,30 - 11,45  prezence všech soutěžících ve vestibulu 

11,45 - 12,00  přesun do šaten  

12,00  zahájení závodů  

 

 

 

 

      Mgr. Ivana Váchová - ředitel soutěže 

Za DDM Strakonice - Lukáš Schovanec 


