MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV 2020 – 1. KOLO (oblast JČK)
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

PLAVÁNÍ České Budějovice

Termín a místo:

18. ledna 2020

Termín přihlášek:

soupisky do soboty 1 týden před termínem do 18:00 h.

Informace:

Filip PYTEL, tel. 777 939 932

Startovní listina:

PLAVÁNÍ České Budějovice

Český Krumlov

krytý bazén 25 m / 6
na adresu: info@plavani-cb.cz

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. PŮLDEN
Rozpl.: 8:30 hod.

2. PŮLDEN
Zahájení: 9:30 hod.

Rozpl.: 14:00 hod.

Zahájení: 14:45 hod.

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.

1.500 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

Rozhodčí:

VR: Vladimír POCHYLÝ (TJTá)
Při nedostatku rozhodčích požádá pořádající oddíl (klub) o spolupráci ostatní plavecké
oddíly (kluby). Pokud budou oddíly (kluby) o tuto pomoc požádány, je jejich povinností
delegovat nejméně dva kvalifikované rozhodčí, jejichž jména nahlásí pořadateli. Na volná
místa se mohou přihlásit také členové „B“ družstev.
Pořadatel si po tel. domluvě převezme sadu ručních stopek od předsedkyně krajského svazu.

Systém soutěže:

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas a 1. kolo je kvalifikační pro postup do 2. kola
(semifinále) Mistrovství ČR družstev 2020. Soutěže se může zúčastnit libovolný počet
družstev z jednoho klubu, avšak podle možností a dispozic Krajského svazu.
Pokud nebudou zabezpečena družstva ze tří různých oddílů (klubů), soutěž se považuje
za neregulérní, pokud nebude zabezpečen vrchní rozhodčí z jiné oblasti. Družstva tak
ztrácejí možnost postupu do dalšího kola.
Pro zajištění regulérnosti soutěže se mohou oblasti sloučit.
Do 2. kola (semifinále) postoupí nejlepších 32 družstev mužů a 32 družstev žen na základě
celkového součtu získaných bodů podle bodových tabulek FINA 2019, v 1. kole soutěže,
která budou rozdělena do jednotlivých soutěžních míst následovně:
1. Skupina A a Skupina B
2. V případě postupu více jak 16 družstev z jedné oblasti, družstva na 17. a dalším
místě v semifinále doplní skupinu druhou.
3. Pořádající družstvo startuje vždy v domácím prostředí.
4. Postoupí-li z jednoho oddílu (klubu) 2 družstva, startují v místě, kde startuje
družstvo výše bodově postavené.
Do 3. kola (finále 1. ligy) postoupí z každé skupiny 3 družstva, která se umístila na 1. – 3.
místě v příslušné semifinálové skupině podle získaných bodů za umístění. Další 2 družstva
budou doplněna podle největšího zisku FINA bodů.
V případě, že oddíl (klub) odhlásí své družstvo z účasti ve 3. kole soutěže (finále 1. ligy a
2. ligy) nejpozději v termínu doplnění soupisek, bude k účasti ve finále vyzváno další
družstvo v pořadí.
Do každého finále ligy smí postoupit jen jedno družstvo z jednoho oddílu (klubu). Pokud
se druhé družstvo umístí mezi nejlepšími 4, pak horší postupuje do 2. ligy a do finále 1.
ligy postupuje družstvo z 5. místa, resp. Dalších míst, pokud se uvedená situace opakuje.
V semifinále (skupina A a B) a finále (1. a 2. liga) budou družstva nasazována na dráhy
podle zisku FINA bodů v základním kole.

Startují:

Samostatná družstva mužů a žen. V každé disciplíně jednotlivců mohou startovat za
družstvo dva závodníci, nejméně však jeden. Za každé družstvo startuje pouze jedna
štafeta. Nedodržení počtu startujících v disciplíně (včetně štafety), znamená diskvalifikaci
družstva pro celou soutěž.

Omezení startů:

Závodníci a závodnice mohou v jednotlivých kolech soutěže startovat maximálně ve 4
disciplínách jednotlivců a obou štafetách, v souladu s omezením počtu startů
v jednotlivých soutěžních půldnech, dle Soutěžního řádu plavání.

Počet závodníků:

Maximální počet závodníků uvedených na soupisce družstva je 16. V případě, že při
doplnění soupisky by počet závodníků přesáhl toto maximum, je potřeba přebytečné
závodníky ze soupisky družstva vyškrtnout, jinak budou doplněni závodníci pouze do
maximálního počtu a to v abecedním pořadí.

Hodnocení:

V 1. kole soutěže se bodují výkony jednotlivců podle bodových tabulek FINA 2019. Štafety
se bodují podle příslušných disciplín jednotlivců, tzn. 4x100 m volný způsob podle 400 m
volný způsob a 4x100 m polohová štafeta, podle 400 m polohový závod.
Soutěž se hodnotí odděleně pro družstva mužů a družstva žen. Pro postup z 1. kola do
semifinálových skupin je rozhodující získaný počet bodů podle bodových tabulek FINA
2019.

Hospodářské
podmínky:

Družstva se soutěže zúčastní na vlastní náklady. Před zahájením soutěže při prezentaci
zaplatí vedoucí družstva soutěžní vklad ve výši 1.000,- Kč za každé družstvo.
Krajský svaz deleguje na základní kolo VR, zbylé rozhodčí zajistí pořádající oddíl (klub).
Ošatné uhradí pořadatel z vybraných soutěžních vkladů. Krajský svaz uhradí rozdíl mezi
náklady a vybraným startovným (např. nájem sportoviště). V této soutěži se nevyhlašují
vítězové jednotlivých disciplín (tedy nejsou předávány žádné diplomy apod.).

Předpis:

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a
společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu (pravidlo SW
4.5).

Závodiště:

Krytý bazén 25 m, 6 drah, časoměrné zařízení mající statut ručního měření, nebo
přerušovanými ručními stopkami.

Prezentace:

Vedoucí družstev předloží nejpozději 30 min. před začátkem rozplavání pořadateli:
registrační průkazy všech závodníků. Sestavu družstva na tiskopisech ČSPS za stávající
půlden předá vedoucí družstva VR, který v průběhu závodu provede namátkovou
kontrolu startujících. Při nesrovnalostech v totožnosti závodníků okamžitě diskvalifikuje
provinivší se družstvo. Sestavu štafety předávají vedoucí družstev pořadateli nejpozději
v průběhu disciplín č. 10 a č. 25. Takto předaná štafeta se již nesmí v žádném případě
měnit!
Sestavy družstev musí být vypsány čitelně (PC) a musí obsahovat veškeré informace.

Připomínky a
námitky:

Podávají se VR do 30 min. po výskytu či oznámení příslušné události, případně
předsedkyni Krajského svazu do tří dnů s vkladem 300,- Kč. V případě zamítnutí propadá
vklad ve prospěch řídícího orgánu soutěže.

Různé:

Jinak podané sestavy družstev nebudou pořadatelem ani VR přijaty a družstvo nenastoupí
k soutěži.
Pořadatel je povinen nejméně týden před zahájením soutěže zaslat všem účastníkům,
delegovaným rozhodčím, předsedkyni krajského svazu oznámení o datu, hodině a místě
konání závodu. Podobný postup je i v případě změny pořadatele, dne konání apod. Při
nesplnění této povinnosti se pořadatel vystavuje nebezpeční, že uhradí veškeré náklady
všem účastníkům spojené se zbytečným cestováním.

