ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU A DOSPĚLÝCH 2019
25M BAZÉN
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

Slávia VŠ Plzeň

Datum a místo konání:

12.–15. 12. 2019

Termín přihlášek:

úterý 3. 12. 2019

Přihlášky:

IS systém ČSPS

Seznam přijatých:

pátek 6. 12. 2019

Informace:

Radka Bažilová, tel.: 737 037 564, e-mail: srailova@bazenslovany.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:

Disciplíny 50 a 100 m se plavou na rozplavby, 3 semifinále (ml. dorost,
st. dorost, open) a finále. Semifinále se plave v pořadí: 1. open, 2. starší dorostenci, 3. mladší dorostenci. V semifinále plavou dorostenci o medailová umístění v kategorii dorostu. Disciplíny 200 a 400 m se plavou na rozplavby a finále
OPEN. V rozplavbách disciplín na 200 a 400 m budou poslední dvě rozplavby
sestavena z 10 nejlepších mladších dorostenců a z 10 nejlepších starších dorostenců. Disciplíny 800 a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. Pořadí v kategorii dorostu bude v disciplínách 200, 400, 800
a 1500 m sestaveno z rozplaveb.

Omezení:

Do každé disciplíny na 50 a 100 m, bude přijato 60 závodníků, tj. 6 rozplaveb
na 10dráhovém bazénu v základním složení 18 závodníků kategorii mladšího
dorostu, 18 závodníků v kategorii staršího dorostu a 24 dalších závodníků podle přihlášených časů bez rozdílu věku (včetně žáků). Do každé disciplíny na
200 a 400 m bude přijato 50 závodníků, tj. 5 rozplaveb na 10dráhovém bazénu
v základním složení 16 závodníků kategorii mladšího dorostu, 16 závodníků
v kategorii staršího dorostu a 18 dalších závodníků podle přihlášených časů
bez rozdílu věku (včetně žáků). Pokud nebudou obsazena místa v kategoriích
dorostu, budou volná místa obsazena dalšími závodníky podle přihlášených
časů bez rozdílu věku. V disciplínách na 800 a 1500 m bude přijato
30 závodníků v základním složení 10 závodníků v kategorii mladšího dorostu,
10 závodníků v kategorii staršího dorostu a 10 dalších závodníků bez rozdílu věku.
V případě, že se do závodu kvalifikuje na základě shodného času na posledním
kvalifikačním, tj. 60. (50.) místě, více závodníků, bude do losování příslušné
disciplíny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat
všichni závodníci, kteří se po uzavření prezentace a odhlášek kvalifikovali. Na
neobsazené dráhy v rozplavbách budou nasazeni další náhradníci v příslušné
disciplíně. Pokud by po doplnění náhradníků na volné dráhy došlo k opakované
shodě časů na posledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný
a dráha příp. dráhy zůstanou volné. V případě shody časů na posledním 30.
místě v disciplínách 800 a 1500 m volný způsob nebude z těchto závodníků
startovat žádný. V disciplínách na 800 a 1500 m plave vždy pouze 1 závodník
na dráze. Při odhláškách do 48 hodin před závodem budou nasazování náhradníci podle kategorií, poté pak bez rozdílu kategorií.

Způsob kvalifikace:

Nejlepšími výkony, které byly zaplavány v době od 1. 5. 2019 do termínu
přihlášek na závodech v 25 a 50m bazénech uvedených v Termínové listině
ČSPS, Termínových listinách Krajských svazů ČSPS a na závodech doplněných
do Termínové listiny ČSPS 2019, na základě splnění ohlašovací povinnosti
pořadatelem soutěže (viz Soutěžní řád plavání čl. 3, odst. 3.7) a v zahraničí,
při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD. Výkony musí být
zaznamenány v centrální evidenci výkonů ČSPS.
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Časový program disciplín:
1. půlden – čtvrtek 12. 12. 2019
Začátek závodů 9.00 hod.
Rozplavání 8.00–8.50 hod.
1. 50m volný způsob
ženy
6 r.
2. 50m volný způsob
muži
6 r.
3. 200m prsa
ženy
5 r.
4. 200m prsa
muži
5 r.
5. 100m znak
ženy
6 r.
6. 100m znak
muži
6 r.
7. 200m polohový závod
ženy
5 r.
8. 200m polohový závod
muži
5 r.
101. 50m volný způsob
ženy
3 SF
102. 50m volný způsob
muži
3 SF
9. 1500m volný způsob
ženy
1. - 2. r
10. 4x50m polohová štafeta dorci
11. 4x50m polohová štafeta dorky
12. 800m volný způsob
muži
1. - 2. r

2. půlden – čtvrtek 12. 12. 2019
Začátek závodů 16.00 hod.
Rozplavání 15.00–15.50 hod.
203. 200m prsa
ženy
F
204. 200m prsa
muži
F
105. 100m znak
ženy
3 SF
106. 100m znak
muži
3 SF
ženy
3. r
9 . 1500m volný způsob
207. 200m polohový závod
muži
F
208. 200m polohový závod
ženy
F
201. 50m volný způsob
muži
F
202. 50m volný způsob
ženy
F
12. 800m volný způsob
muži
3. r
13. 4x50m polohová štafeta ženy
14. 4x50m polohová štafeta muži

3. půlden – pátek 13. 12. 2019
Začátek závodů 9.00 hod.
Rozplavání 8.00–8.50 hod.
15. 100m volný způsob
ženy
16. 100m volný způsob
muži
17. 50m prsa
ženy
18. 50m prsa
muži
19. 200m znak
ženy
20. 200m znak
muži
21. 100m motýlek
ženy
22. 100m motýlek
muži
23. 400m volný způsob
ženy
24. 400m volný způsob
muži
117. 50m prsa
dorky
118. 50m prsa
dorci
25. 4x50m volný způsob
dorky
26. 4x50m volný způsob
dorci

4. půlden – pátek 13. 12. 2019
Začátek závodů 16.00 hod.
Rozplavání 15.00–15.50 hod.
115. 100m volný způsob
ženy
116. 100m volný způsob
muži
217. 50m prsa
ženy
218. 50m prsa
muži
205. 100m znak
ženy
206. 100m znak
muži
223. 400m volný způsob
ženy
224. 400m volný způsob
muži
121. 100m motýlek
ženy
122. 100m motýlek
muži
27. 4x50m volný způsob
ženy
28. 4x50m volný způsob
muži

6 r.
6 r.
6 r.
6 r.
5 r.
5 r.
6 r.
6 r.
5 r.
5 r.
3 SF
3 SF

5. půlden – sobota 14. 12. 2019
Začátek závodů 9.00 hod.
Rozplavání 8.00–8.50 hod.
29. 50m motýlek
ženy
6 r.
30. 50m motýlek
muži
6 r.
31. 100m prsa
ženy
6 r.
32. 100m prsa
muži
6 r.
33. 200m motýlek
ženy
5 r.
34. 200m motýlek
muži
5 r.
35. 100m polohový závod
ženy
6 r.
36. 100m polohový závod
muži
6 r.
37. 800m volný způsob
ženy
1. - 2 r.
129. 50m motýlek
muži
3 SF
130. 50m motýlek
ženy
3 SF
38. 1500m volný způsob
muži
1. - 2. r
39. 4x50m polohová štafeta MIX
dorost

3 SF
3 SF
F
F
F
F
F
F
3 SF
3 SF

6. půlden – sobota 14. 12. 2019
Začátek závodů 16.00 hod.
Rozplavání 15.00–15.50 hod.
229. 50m motýlek
ženy
F
230. 50m motýlek
muži
F
215. 100m volný způsob
ženy
F
216. 100m volný způsob
muži
F
131. 100m prsa
ženy
3 SF
132. 100m prsa
muži
3 SF
219. 200m znak
ženy
F
220. 200m znak
muži
F
233. 200m motýlek
ženy
F
234. 200m motýlek
muži
F
135. 100m polohový závod
ženy
3 SF
136. 100m polohový závod
muži
3 SF
37. 800m volný způsob
ženy
3. r
38. 1500m volný způsob
muži
3. r
40. 4x50m polohová štafeta MIX
OPEN
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7. půlden – neděle 15. 12. 2019
Začátek závodů 9.00 hod.
Rozplavání 8.00–8.50 hod.
41. 50m znak
ženy
42. 50m znak
muži
43. 400m polohový závod
ženy
44. 400m polohový závod
muži
45. 200m volný způsob
ženy
46. 200m volný způsob
muži
141. 50m znak
ženy
142. 50m znak
muži
10 min. přestávka
47. 4x50m volný způsob
MIX

8. půlden – neděle 15. 12. 2019
Začátek závodů 16.00 hod.
Rozplavání 15.00–15.50 hod.
221. 100m motýlek
ženy
222. 100m motýlek
muži
243. 400m polohový závod
ženy
244. 400m polohový závod
muži
231. 100m prsa
ženy
232. 100m prsa
muži
241. 50m znak
ženy
242. 50m znak
muži
245. 200m volný způsob
ženy
246. 200m volný způsob
muži
235. 100m polohový závod
ženy
236. 100m polohový závod
muži
48. 4x50m volný způsob
MIX

6 r.
6 r.
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.
3 SF
3 SF
dorost

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
OPEN

Rozplavby, SF a F

Rozplavby, semifinále a finále se plavou na 10ti drahách. Semifinálové rozplavby se plavou v pořadí OPEN, starší dorost a mladší dorost.

Start ve štafetách:

V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá
při prezentaci společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou startovat pouze ve štafetách. Podmínkou jsou dva plavci kvalifikovaní na MČR.

Náhradníci:

Pro každé semifinále a finále budou na základě výsledků rozplaveb určeni čtyři
náhradníci (semifinále), dva náhradníci (finále). Povinnost dostavit se k prezentaci příslušné disciplíny bez zvláštní výzvy, platí bez výjimky jen pro první dva
náhradníky. V případě většího počtu odhlášek budou třetí, resp. čtvrtý náhradník k prezentaci příslušné disciplíny vyzváni.
Odlášení závodníka ze semifinále nebo finále bude zpoplatněno částkou
200 Kč s vyjímkou lékařského potvrzení. Do semifinále nebo finále budou v případě odhlášek zařazeni pouze stanovení náhradníci.

Potvrzení účasti:

Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny
potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve středu 11. 12. 2019 do 20.00 hod.
při prezentaci nebo na email mcr.dospeli@czechswimming.cz.

Prezentace:

Bude provedena ve středu 11. 12. 2019 od 16.00 do 20.00 hod. a ve čvtrtek
12. 12. 2019 od 7.30 do 8.00 hod. na plaveckém bazéně.

Závodiště:

25 m krytý bazén, 10 drah, elektronické časoměrné zařízení.

Ceny:

Vítěz každé disciplíny získá titul „Mistr ČR v plavání pro rok 2019“, resp. „Mistr
ČR v plavání staršího (mladšího) dorostu pro rok 2019“. Závodníci, kteří se ve
všech třech kategoriích umístí na 1.–3. místě obdrží medaile a diplom.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajištují plavecké oddíly a kluby samy po dohodě
s pořadatelem soutěže. Pořadatel je povinen 30 dnů před začátkem soutěže
zveřejnit informace o ubytování a stravování na webových stránkách ČSPS.

Hospodářské podmínky:

viz Úvod.
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