Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s.
Zapsaný ve Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 28.

Kozinova 2788 / 3, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00

www.skradbuza.cz
… klub s tradicí od roku 1911 …

plaveckých závodů

generalní partner

hlavní partner

významný partner

ROZPIS
plaveckých závodů 43. ročníku Velké ceny města Plzně

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Název soutěže:

Velká cena města Plzně

Pořadatel:

Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. (dále jen SK Radbuza)

Datum konání:

-1. října 2022

Místo konání:

Plavecký bazén SK Radbuza, Kozinova 2788/3, Plzeň, 301 00.
Délka bazénu je 25 metrů, 6 drah oddělených plovákovými lajnami, obrátkové stěny jsou
hladké, k měření času bude použitá elektronická časomíra OMEGA.

Přihlášky:

oddíly a kluby je zasílají pouze přes on-line systém na stránkách ČSPS do 23. září 2022.

Odhlášky:

provádějte prosím on-line v IS ČSPS do 29. září 2022 do 7:00 hodin, na pozdější
odhlášky nebude brán zřetel. Za odhlášky provedené po tomto termínu má Pořadatel právo
na úhradu startovného v plné výši.

Přijatí:

Budou zveřejněni na stránkách závodu v on-line systému ČSPS nejdéle 30. září v 20:00.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém a předpis:

Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.
Závody jsou soutěží jednotlivců v jednotlivých kategoriích. V rozplavbách se plave
bez rozdílu kategorie. Rozdělení do kategorií bude provedeno ve výsledcích.
Závodníci budou nasazeni na dráhy podle přihlášených časů. Všechny disciplíny se plavou
v rozplavbách přímo na čas. U disciplín číslo 5 a 15 plavou v rozplavbách vždy dvě
závodnice nebo dva závodníci na dráze, s výjimkou poslední nejrychlejší rozplavby.
V soutěži bude použito pravidlo 1 startu.

Startující:

Žáci, žačky, dorostenci, dorostenky, muži a ženy ročníku narození
A: 2007 a starší
B: 2008 – 2012

generalní partner

hlavní partner

významný partner

PROGRAM ZÁVODŮ
Rozplavání:
Zahájení závodů:
1.
100 m
2.
100 m
3.
100 m
4.
100 m

P
P
VZ
VZ

5.

1.500 m VZ

6.
7.
8.
9.
10.

400 m PZ
100 m M
100 m M
100 m Z
100 m Z

7:00 – 7:45 hodin
8:00 hodin
muži
2007 a starší
žáci
2008 – 2012
ženy
2007 a starší
žačky
2008 – 2012
2007 a starší
muži, žáci
2008 – 2010
žačky
2008 – 2012
muži
2007 a starší
žáci
2008 – 2012
ženy
2007 a starší
žačky
2008 – 2012

Rozplavání:
Zahájení závodů:
11.
100 m
12.
100 m
13.
100 m
14.
100 m

P
P
VZ
VZ

15. 1.500 m VZ
16.
17.
18.
19.
20.

400 m
100 m
100 m
100 m
100 m

PZ
M
M
Z
Z

14:00 – 14:45 hodin
15:00 hodin
ženy
2007 a starší
žačky
2008 – 2012
muži
2007 a starší
žáci
2008 – 2012
2007 a starší
ženy, žačky
2008 – 2010
žáci
2008 – 2012
ženy
2007 a starší
žačky
2008 – 2012
muži
2007 a starší
žáci
2008 – 2012

CENY A FINANČNÍ PRÉMIE
Ceny:

V hlavní disciplíně číslo 5 a 15 (1.500 m VZ) v kategorii A žen a mužů obdrží první tři
závodníci diplom a peněžitou prémii. Ve všech ostatních disciplínách obdrží první tři
závodníci medaili a diplom.

Finanční prémie:

pro ženy a muže na 1. místě =1.500,-Kč, na 2. místě =1.200,-Kč a na 3. místě =900,-Kč.
Velké a zvláštní poděkování patří našemu hlavnímu partnerovi,
Městskému obvodu Plzeň 3, který zařídil pro závodníky hlavního závodu

v disciplíně 1.500 metrů volný způsob na 1. místě putovní poháry starosty Městského obvodu Plzeň 3.

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
Startovné:

Každý oddíl startuje na vlastní náklady. Za každý přijatý start, který nebyl včas odhlášen
podle článku 11. (11.3 – 11.4) soutěžního řádu, uhradí při prezentaci =90,-Kč.

Úhrada startovného: V označené místnosti, od 7:00 do 7:45 hodin.
Ubytování:

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

Stravování:

Jídelníček zašleme zájemců týden před závodem a vložíme ho do IS ČSPS.

Námitky a protesty:

Podávají písemně vedoucí družstev, nejpozději však do 15 minut po skončení příslušného
půldne vrchnímu rozhodčímu se vkladem =300,-Kč viz. článek 18 soutěžního řádu.
V případě, zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
U disciplín číslo 5 a 15 (1.500VZ) budou upraveny počty rozplaveb na maximální počet 9
(tj. 4 rozplavby po dvojicích na dráze, 5 rozplavba samostatná). Dále pak u disciplín číslo 6 a 16 (400PZ) na 8.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet rozplaveb jednotlivých disciplín tak,
aby časový program závodů za jeden půlden nepřesáhl 4:30 hodiny.
Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit přednostně do závodu své závodnice a závodníky.
Jestliže si to aktuální situace vyžádá, tak musí všichni účastníci splnit aktuálně platná vládní opatření
v souvislosti s epidemií Covid 19.
S pozdravem sportu zdar a plavání zvlášť, Luboš Ibrmajer, prezident spolku.
Mobil:

+ 420 721 406 801

E – mail:

info@skradbuza.cz

Rekordy Velké ceny města Plzně v disciplíně 1.500 metrů Volný způsob

muži
Jan Micka (1995)

USK

15:00,98

2018

Jan Micka (1995)

USK

15:21,92

2011

Jan Pošmourný (1988)

KomBr

15:25,81

2009

Dominik Bartoš (1987)

KPSOs

15:27,04

2008

Květoslav Svoboda (1982)

TJZn

15:29,45

2006

Ondřej Bureš (1966)

Boh

15:40,00

1987

Najde se v České republice muž, která přijede do Plzně 1. října 2022 překonat rekord Jana Micky?
ženy
Petra Passerová (1976)

USK

16:48,60

1994

Najde se v České republice žena, která přijede do Plzně 1. října 2022 překonat rekord Petry Passerové?
za překonání rekordu v disciplíně 1.500 metrů volný způsob je vypsaná mimořádná finanční odměna

=1.000,-Kč

