
 
 

Brněnská šipka 2022 
 
 
a) Všeobecné ustanovení: 
Pořadatel:  Plavecký klub Brno z.s. 
Místo:  Ponávka 3a, Brno – střed, bazén 25m 
Bazén:  25m, obrátky hladké, 4 dráhy 
Datum: neděle 10.4.2020 (8:30 - ca. 16:00) 
Přihlášky: On-line systémem do 31.3.2022, neregistrované na formuláři pro počítačové zpracování 

ČSPS na e-mail: sipka@pkbr.cz 
Omezení startů: Z kapacitních důvodů se závodů může zúčastnit maximálně 20 dětí z každého přihlášeného  
                          plaveckého klubu. Omezení se netýká pořádajícího klubu. 
Startovné:       50,-Kč za každý přijatý start jednotlivců bude vybíráno při prezenci  
Prezence:        neděle 10.4.2022 v 7.45-8.30 ve vstupní hale Bazénu Ponávka (Brno, Ponávka 3a) 
Informace: Radim Vítek, email: radvitek@gmail.com, tel.: +420 777 198 375  
 
b) Technická ustanovení: 
 Předpis: Závodí se dle pravidel plavání a dle ustanovení tohoto rozpisu. 

V každém ročníku kategorie B a C se do finálové disciplíny 100PZ nominují 4 nejlepší 
závodníci (součet umístění v jednotlivých disciplínách). V případě rovnosti součtu 
umístění na 4.a 5.místě do finále postupuje 5 závodníků. 
Sestava štafety – z každé kategorie jedna žačka a jeden žák, celkem šest členů 
štafety. Pokud nemá klub v některé kategorii žádného závodníka, může být chybějící 
člen štafety nahrazen mladším závodníkem.   

 Kategorie: B ročník narození 2012 
   C ročník narození 2013, 2014 
   D ročník narození 2015, 2016 
 
c) Program disciplín: 
Dopolední část:      Odpolední část: 
Začátek závodů: 9:15 hod     Začátek závodů: 60´po skončení dopol. prog. 
Rozplavání: 8:30 hod      Rozplavání: 30´po skončení dopol. prog. 
1. 50m znak  žáci B   10. 50m volný způsob  žáci B 
2. 50m znak  žačky B   11. 50m volný způsob  žačky B 
3. 25m  znak  žáci C, D   12. 25m volný způsob  žáci C, D 
4. 25m znak  žačky C, D   13. 25m volný způsob  žačky C, D 
5. 50m prsa  žáci B   14. 50m motýlek  žáci B 
6. 50m prsa  žačky B   15. 50m motýlek  žačky B 
7. 25m prsa  žáci C, D   16. 25m motýlek  žáci  C, D 
8. 25m prsa  žačky  C, D   17. 25m motýlek  žačky C, D 
9. 6x25m volný způsob smíšená štafeta  finále/nepřihlašovat : 

118. 100m polohový závod žáci C, B 
        119. 100m polohový závod žačky C, B 
 
Vyhlášení vítězů po ročnících, závodníci, kteří se umístí na 1. - 3. místě, obdrží věcnou cenu.  
Soutěž klubů – v každém závodě s výjimkou finále 100PZ budou bodováni závodníci umístění na prvních 
šesti místech bez ohledu na klubovou příslušnost. Klub s nejvyšším bodovým ziskem obdrží sladkou 
odměnu. 
 
V Brně 28.1.2022                                                                                  Radim Vítek, předseda PKBr, ředitel závodu 
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