
                                                            

 

 

49. ročník 

Silvestrovské ceny Vsetína 

v plaveckém pětiboji 

28.-29. prosince 2022 

 
 

 



                                                            

KRAJSKÝ SVAZ ČSPS – ZLÍNSKÝ KRAJ 
 

ROZPIS: 49. ROČNÍK SILVESTROVSKÉ CENY VSETÍNA 
 
                                    V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : 
 

Technické uspořádání: Plavecký klub Vsetín z.s. 

 

Místo: Krytý bazén Vsetín, Jiráskova č. 340 – 25 m, obrátkové stěny hladké 

 

Datum: 28. prosince 2022 rozplavání ve 13:00 hod. 

                 29. prosince 2022 rozplavání v 8:00 hod. 
 

Startují: Závodníci a závodnice, kteří se přihlášeným výkonem na polohový závod kvalifikují         

                  do vypsaného počtu 14- ti rozplaveb.     
      

Omezení startů: Není, pokud to neodporuje směrnicím o závodění mládeže. 

 

Podmínky účasti: Přihlášení přes on-line systém ČSPS. Za zdravotní stav závodníků 

zodpovídá vedoucí družstva. 
 
Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců. Vítězem se stává závodník, který získá 
v pěti disciplínách největší počet tabulkových bodů. Závodníci jsou nasazováni do rozplaveb 
podle přihlášených časů, bez ohledu na věkovou kategorii. Kategorizace je rozhodující v 
celkovém hodnocení soutěže. Měření časů - elektronická časomíra. 
 Při nenaplnění některé z kategorií, si pořadatel vymiňuje právo doplnění do 
celkového počtu plánovaných rozplaveb závodníky z jiných kategorií, případně omezit počet 
rozplaveb tak, aby byl schopen dodržet časový rozvrh. 
 

Hodnocení, ceny:  
            Pořadí závodníků je výsledek součtu bodů získaných v jednotlivých disciplínách podle 
platných bodových tabulek FINA. V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí 
umístění v disciplíně polohový závod. Závodník, který nestartuje ve všech disciplínách, se 
nezúčastňuje plaveckého pětiboje. Podle dosažených výsledků budou ohodnoceni závodníci 
na prvních třech místech v celkovém pořadí v každé kategorii diplomem a cenou, podobně i 
nejlepší mužský a ženský výkon bez ohledu na věkovou kategorii a celkový počet startů. 
V jednotlivých disciplínách budou závodníci ohodnoceni dle kategorií na prvních třech 
místech diplomem a medailí. 
 
 
 
 



                                                            

 

Námitky:  
 Podávají se do 30-ti minut po výskytu nebo oznámení příslušné události vrchnímu 
rozhodčímu s vkladem 300,- Kč. Vklad v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele. 
 

Přihlášky: přes on-line systém ČSPS (www.czechswimming.cz), pro členy jiných federací do 

20. 12. 2022 elektronickou poštou na adresu : tjvs@czechswimming.cz – Pavel Obr.  
Závodníci budou přijati podle výkonu na polohový závod. Ostatní závodníci doplní 

volná místa v jednotlivých disciplínách s ohledem na jejich přihlášený čas.  

Odhlášky do 25. 12. 2022 do 09:00 hod. 

 

 

Rozlosování: se uskuteční dne 21. prosince 2022 v 10:00 hod. v kanceláři učitelů a 

trenérů plavání v budově městských lázní. 

 

Ubytování a stravování: 
Pořádající oddíl nezajišťuje ubytování a stravování.  
Nejbližší ubytování: 
hotel KAMU: www.kamu.cz.  
hotel Magistr – www.hotelmagistr.cz 
hotel Vsacan – www.hotelvsacan.cz 
 

 
Hospodářské podmínky: 

 Závodníci a závodnice startují na náklady vysílajícího oddílu. Vedoucí zaplatí při 
prezentaci startovné 400,- Kč za celý pětiboj, pokud závodník nebude startovat v pětiboji 
100,- Kč za každý přijatý start.  
  

Informace:  
Pavel Obr, tel.: 608889854, tjvs@czechswimming.cz 
 

 
Technická ustanovení: 

Závodí se podle Pravidel plavání a ustanovení tohoto rozpisu.  
 

Kategorie společné pro muže i ženy: 
 
A- 2008-2009- starší žáci                

B- 2010-2011- mladší žáci 

C- 2012-2014- nejmladší žáci     

D- 2007 a starší 
 
 
 



                                                            

Pořadí disciplín: 
 
28. 12. 2022 odpoledne    29. 12. 2022 dopoledne 
rozplavání:   13:00 hod   rozplavání:   08:00 hod. 

zahájení závodu:  14:00 hod.   zahájení závodů:  09:00 hod. 

 
1. 100 motýlek muži     7. 100 volný způsob muži 
2. 100 motýlek ženy     8. 100 volný způsob ženy 
3. 100 znak muži     9. 200 polohový závod muži (kat. C,B) 
4. 100 znak ženy     10. 200 polohový závod ženy (kat. C,B) 
5. 100 prsa muži     11. 400 polohový závod muži (kat. A,D) 
6. 100 prsa ženy     12. 400 polohový závod ženy (kat. A,D) 
 
 
 
 
Těšíme se na shledanou při posledních závodech v letošním roce. 


