ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ýR STARŠÍHO ŽACTVA 2021
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
PoĜadatel:

14letí
13letí

TJ Prostďjov
Autoškoda Mladá Boleslav

Datum a místo konání:

14letí
13letí

11.–12. 12. 2021
11.–12. 12. 2021

Termín pĜihlášek:

stĜeda

1. 12. 2021

PĜihlášky:

14letí
13letí

IS systém ýSPS
IS systém ýSPS

On-line pĜihlášky budou otevĜeny po naþtení všech výsledkĤ kvalifikaþních závodĤ.
Seznam pĜijatých:

pátek 3. 12. 2021

Informace:

14letí

- Petr Adamec, tel.: 606 752 438, email: petr.adamec@czechswimming.cz

13letí

- ZdenČk Novák, tel.: 606261140, denny.cz@seznam.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutČže:

Závody jsou soutČží jednotlivcĤ a štafet a plavou se v rozplavbách pĜímo na þas.

Startují:

Žáci a žaþky roþník narození 2007.
Žáci a žaþky roþník narození 2008.

Omezení startĤ:

Závodníci a závodnice na Mistrovství ýR žactva smí být pĜihlášeni a startovat
maximálnČ v šesti disciplínách jednotlivcĤ a ve štafetách, maximálnČ však ve
3 disciplínách jednotlivcĤ a štafetách v jednom pĤldnu. V disciplínách na 50,
100, 200 a 400 m bude zaĜazeno maximálnČ 24 závodníkĤ, tzn 4 rozplavby (3
rozplavby). V disciplínách na 800 a 1500 m bude zaĜazeno maximálnČ 18/24
závodníkĤ, tzn. 3 rozplavby.
V pĜípadČ, že se do závodu kvalifikuje, na základČ shodného þasu na posledním kvalifikaþním, tj. 24 resp. 18./24. místČ více závodníkĤ, bude do losování
pĜíslušné disciplíny pĜidána jedna rozplavba tak, aby v závodČ dostali možnost
startovat všichni závodníci, kteĜí se po uzavĜení prezence a odhlášek, do disciplíny kvalifikovali. Na neobsazené dráhy v první rozplavbČ budou nasazeni další
náhradníci v pĜíslušné disciplínČ. Pokud by po doplnČní náhradníkĤ na volné
dráhy došlo k opakované shodČ þasĤ na posledním místČ, nebude z tČchto závodníkĤ startovat žádný a dráha, pĜíp. dráhy, zĤstanou volné.

ýasový program disciplín:
1. pĤlden – sobota 11. 12. 2021
Zaþátek závodĤ 9.00 hod.
Rozplavání 8.00–8.50 hod.
1. 200m volný zpĤsob
žáci
2. 200m volný zpĤsob
žaþky
3. 100m prsa
žáci
4. 100m prsa
žaþky
5. 200m motýlek
žáci
6. 200m motýlek
žaþky
7. 100m polohový závod
žáci
8. 100m polohový závod
žaþky
9. 400m volný zpĤsob
žáci
10. 4x50m volný zpĤsob
žaþky
11. 4x50m pol. štafeta
žáci
12. 800m volný zpĤsob
žaþky

2. pĤlden – sobota 11. 12. 2021
Zaþátek závodĤ 16.00 hod.
Rozplavání 15.00–15.50 hod.
13. 50m volný zpĤsob
žaþky
14. 50m volný zpĤsob
žáci
15. 200m polohový závod
žaþky
16. 200m polohový závod
žáci
17. 100m znak
žaþky
18. 100m znak
žáci
19. 400m volný zpĤsob
žaþky
20. 4x50m volný zpĤsob
žáci
21. 4x50m pol. štafeta
žaþky
22. 1500m volný zpĤsob
žáci

4 r.
4 r.
4 r.
4 r.
4 r.
4 r.
4 r.
4 r.
4 r.

3 r.

16

4 r.
4 r.
4 r.
4 r.
4 r.
4 r.
4 r.

3 r.

3. pĤlden – nedČle 12. 12. 2021
Zaþátek závodĤ 9.00 hod.
Rozplavání 8.00–8.50 hod.
23. 4x50m pol. štafeta
24. 200m znak
25. 200m znak
26. 100m motýlek
27. 100m motýlek
28. 200m prsa
29. 200m prsa

ZpĤsob kvalifikace:

MIX
žaþky
žáci
žaþky
žáci
žaþky
žáci

30.
31.
32.
33.
34.

4 r. / 3 r.
4 r. / 3 r.
4 r. / 3 r.
4 r. / 3 r.
4 r. / 3 r.
4 r. / 3 r.

100m volný zpĤsob
100m volný zpĤsob
400m polohový závod
400m polohový závod
4x50m volný zpĤsob

žaþky
žáci
žaþky
žáci
MIX

4 r. / 3 r.
4 r. / 3 r.
4 r. / 3 r.
4 r. / 3 r.

Kvalifikací pro Zimní mistrovství ýR staršího žactva jsou pouze Zimní krajské
pĜebory žactva, které splĖují podmínky pro konání Krajských pĜeborĤ. Závodníci/ce se mohou na Mistrovství ýR žactva pĜihlašovat pouze na disciplíny v nichž
startovali na kvalifikaci. V pĜihlášce však mohou být použity þasy zaplavané v
období od 1. 5. 2021 do termínu pĜihlášek, ze závodĤ uvedených v termínové
listinČ ýSPS, termínových listinách Krajských svazĤ ýSPS na rok 2021, závodĤ doplnČných do termínové listiny ýSPS 2021 na základČ splnČní ohlašovací
povinnosti poĜadatelem soutČže (viz SoutČžní Ĝád plavání þl. 3, odst. 3.7), pĜíp.
dosaženými v zahraniþí, pĜi dodržení þlánku A.2 Spoleþných ustanovení tČchto
STD. Výkony musí být zaznamenány v centrální evidenci výkonĤ ýSPS. Není
povoleno pĜihlašovat závodníky/ce z prvních úsekĤ štafet a meziþasem dosaženým v jiné disciplínČ. V pĜípadČ, že se závodník/ce kvalifikaþního závodĤ nezúþastnil/a z dĤvodu nemoci, musí do termínu odhlášek doložit lékaĜské potvrzení.
Závodník se nemusí zúþastnit KPŽ v pĜípadČ reprezentaþní povinnosti nebo
úþasti na soutČži vyšší kategorie Ĝízené VSP ýSPS (ýP).

Podmínky ýSPS pro konání krajských pĜeborĤ žactva:
Krajské pĜebory žactva musí být odplavány nejpozdČji do termínu pĜihlášek, a to
ve tĜech po sobČ následujících pĤldnech dvou dnĤ a s programem shodným
s poĜadem disciplín Zimního mistrovství ýR staršího žactva, mimo vytrvalostních disciplín. Kvalifikaci do vytrvalostních disciplín je úþast na Krajském pĜeboru žactva v dlouhých tratích.
Start ve štafetách:

V závodech je povolen start pouze ve štafetČ s podmínkou, že vedoucí odevzdá
pĜi prezenci spoleþnČ s pĜihláškou štafet i seznam závodníkĤ, kteĜí budou startovat pouze ve štafetách. Podmínkou startu v každé štafetČ je start minimálnČ
dvou plavcĤ kvalifikovaných na MýR.

Potvrzení úþasti:

Pro sestavení startovní listiny s doplnČnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit úþast a jednotlivé starty nejpozdČji v pátek 10. 12. 2021 do 20.00 hod. pĜi
prezenci nebo na email:
14letí: mcr.zaci14@czechswimming.cz
13letí: mcr.zaci13@czechswimming.cz

Prezence:

Bude provedena v pátek 10. 12. 2021 od 17.00 do 20.00 hod. a v sobotu
11. 12. 2021 od 7.30 do 8.00 hod. na plaveckém bazénu.

ZávodištČ:

25m krytý bazén, 6 drah, elektronické þasomČrné zaĜízení

Ceny:

VítČz každé disciplíny získá titul „Mistr ýR v plavání 13letého resp. 14letého
žactva pro rok 2021”. Závodníci, kteĜí se umístí na 1.–3. místČ, obdrží medaile
a diplomy.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajištují plavecké oddíly a kluby samy po dohodČ
s poĜadatelem soutČže. PoĜadatel je povinen 30 dnĤ pĜed zaþátkem soutČže
zveĜejnit informace o ubytování a stravování na webových stránkách ýSPS.

HospodáĜské podmínky:

viz Úvod
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