
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV 

MUŽŮ A ŽEN 2022 

Plzeňského a Karlovarského kraje 

1.kolo MČR družstev 

NEDĚLE 22. 1. 2023 

 plavecký areál města Plzně – bazén Slovany, 25m 

 
 

Pořadatel: Krajský svaz ČSPS Plzeňského kraje s Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň 

  

Účastníci: družstva mužů a žen bez věkového omezení, která se do soutěže přihlásila. 

 

Přihláška: přihlášky k soutěži - do úterý 15. 1. 2022 – pouze informace, že se klub soutěže zúčastní, 

nebo nezúčastní na adresu bazil@sport-service.cz. 

přihlášky družstev - soupisky a přihlášky do disciplín - do pátku 25.1.2022 do 20:00 

hodin na adresu: bazil@sport-service.cz. Přesné nasazení do jednotlivých disciplín může 

vedoucí družstva upravit do začátku rozplavání každého půldne.  

 

Upozornění: soutěž družstev se řídí čl. 14 soutěžního řádu plavání a ustanovení tohoto rozpisu    

  

Startovné: není pro tuto soutěž stanoveno 

 

Informace: Jan Bažil – tel. 737 751 551 

 

Discipliny a závazný pořad - platí pro všechna soutěžní kola. 

      

I. půlden 
Zahájení v 8,45 hodin (rozplavání 8,00 hodin) 

II. půlden 
Zahájení závodů 90 min. po skončení prvního půldne 

 
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 4 x 100 m polohová štafeta Ženy  27 800 m volný způsob Ženy 

14 4 x 100 m polohová štafeta Muži  28 400 m volný způsob Muži 

    29 4 x 100 m volný způsob Ženy 

    30 4 x 100 m volný způsob Muži 
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Upozornění: jednotlivá družstva mužů a žen mají pro celé soutěžní kolo stanovenu jednu dráhu 

 

Omezení startů:   

  Závodníci a závodnice mohou v Soutěži družstev – Mistrovství ČR startovat nejvýše ve 4 

disciplinách jednotlivců a obou štafetách. V každé disciplině jednotlivců smí startovat za 

družstvo dva závodníci, nejméně však jeden, za každé družstvo startuje pouze 1 štafeta. 

Nedodržení minimálního počtu startujících v disciplině (včetně štafety) znamená 

diskvalifikaci družstva pro celou soutěž. 

 

 

 

Bodování:        V celé soutěži se bodují jednotlivé zaplavané výkony podle Bodovacích tabulek FINA     

                         Štafety se bodují dle individuálních závodů 400 VZ a 400 PZ.  

 

Hodnocení: Soutěž se hodnotí odděleně pro družstva mužů a žen. Pro postup z 1. kola do semifinále 

soutěže je rozhodující počet získaných bodů v prvním kole   


