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43. ročník CENY KRNOVSKA v plavání 

 

 
ROZPIS SOUTĚŽE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Krytý bazén 

5. 11. 2022                Městských lázní Krnov  

 



       

 

 
 

 

Technické uspořádání: T J   K R N O V,  plavecký oddíl 

 

Místo konání:   KRNOV, krytý bazén Městských lázní, 25 m, 6 drah 

 

Datum:   sobota 5. 11. 2022  -  rozplavání    v   8.15 hod. 

         a 14.15 hod. 

         závody      9.00 hod. 

         a  14.45 hod. 

 

Přihlášky:   On-line systém na stránkách ČSPS do 30. 10. 2022 

 

 

Hospodářské podmínky: Závodníci startují na náklady vysílající organizace. Startovné činí  

80,- Kč za každý přijatý start, které se hradí bezhotovostně na účet  

TJ Krnov 2300224283/2010 na základě vystavené faktury.  

 

Ubytování  a stravování: Pořadatel nezajišťuje. V místě je dostatek stravovacích možností. 

    Bufet na bazénu teplá jídla nepodává. 

 

Informace:   Ing. Michael Mrůzek, Puškinova 41, 794 01  Krnov. tel. 733187065 

 

     

Technická ustanovení: Závodí se podle Pravidel plavání a dálkového plavání a ustanovení 

tohoto rozpisu. V závodě bude použito pravidlo jednoho startu  

SW 4.4. Soutěž je závodem jednotlivců. Plave se přímo na čas.  

 

Startují:   Závodníci a závodnice, kteří se přihlášenými výkony kvalifikují do 

    vypsaného počtu rozplaveb. Kategorie          A   roč.   2014   -   2013 

B   roč.   2012   -   2010 

              C   roč.   2009   -   2008 

              D   roč.   2007  a starší 

     

Omezení počtu startů podle odstavce 2.7 Soutěžního řádu plavání 

 

Námitky: Podávají se do 30 minut po výskytu, nebo oznámení události písemně 

vrchnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč. Vklad v případě  zamítnutí 

námitky připadá pořadateli. 

 

 

Oznámení:   Oddíly budou o přijetí přihlášek informovány do 1. 11. 2022. 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

Pořadí a čísla disciplín: 
 

  Dopolední  program  -  rozplavání  v  8.15 hod.,  závody  v  9.00  hod. 

 

  1. 50 m znak   žáci  kat. A  

2. 100 m znak   žáci  kat. B 

   3. 100 m znak   žáci  kat. C 

   4. 100 m znak   muži  kat. D 

  5.  50 m znak   žačky  kat. A 

   6. 100 m znak    žačky  kat. B 

   7. 100 m znak    žačky  kat. C 

   8. 100 m znak    ženy  kat. D 

  9. 50 m motýlek   žáci  kat. A  

10. 100 m motýlek  žáci  kat. B 

   11. 100 m motýlek  žáci  kat. C 

   12. 100 m motýlek   muži  kat. D 

  13. 50 m motýlek   žačky  kat. A  

14. 100 m motýlek  žačky  kat. B 

  15. 100 m motýlek   žačky  kat. C 

  16. 100 m motýlek  ženy  kat. D 

  17. 4 x 50 m volný způsob mix*  kat. A,B,C,D 

    

 

  Odpolední  program  -  rozplavání  ve  14.15 hod.,  závody  v  14.45 hod. 

 

  18. 50 m volný způsob   žáci  kat. A 

19. 100 m volný způsob  žáci  kat. B 

  20. 100 m volný způsob  žáci  kat. C 

  21. 100 m volný způsob  muži  kat. D 

  22. 50 m volný způsob  žačky  kat. A 

  23. 100 m volný způsob  žačky  kat. B 

  24. 100 m volný způsob  žačky  kat. C 

  25. 100 m volný způsob  ženy  kat. D 

            26. 50 m prsa   žáci  kat. A 

  27. 100 m prsa   žáci  kat. B 

  28. 100 m prsa   žáci  kat. C 

  29. 100 m prsa   muži  kat. D 

  30. 50 m prsa   žačky  kat. A 

  31. 100 m prsa   žačky  kat. B 

  32. 100 m prsa   žačky  kat. C 

  33. 100 m prsa   ženy  kat. D 

  34. 4 x 50 m polohový závod mix*  kat. A,B,C,D 

 

 

 

 



       

Pořadatel si vyhrazuje omezení počtu startujících v průměru na 3 rozplavby v každé disciplíně  

a kategorii tak, aby časový průběh závodu byl přijatelný a počtem závodníků nebyla překročena 

kapacita bazénu. 

 

 

*Ve štafetách soutěží smíšené týmy mužů a žen, přičemž každý tým se skládá ze dvou mužů a dvou 

žen. Zároveň v každém týmu musí startovat dva plavci z kategorie A nebo B a dva plavci z kategorií 

C nebo D. 

 

 

 

Hodnocení  a ceny: 

 

Závodníci na 1. až 3. místě v každé disciplíně a kategorii obdrží diplom a upomínkovou cenu. 

   

 

 

 

 

V Krnově 24. srpna 2022      Ing. Michel Mrůzek, v. r. 

                                                  předseda plaveckého oddílu 

 


