
         Jihlavský plavecký klub AXIS       
 

Vás zve na 

                     Závody mládeže – 2023                   

 

Všeobecná ustanovení : 
Pořadatel :                                 Jihlavský plavecký klub AXIS 

Místo konání :                           Plavecký bazén SMJ Jihlava - Rošického 6 – Jihlava 

                                                    25m – 6 drah 

                                                    poloautomatická časomíra SWIMMETINE  

Termín :                                     sobota 22. dubna 2023                                                                                                                                                                                                 

Přihlášky :    do pondělí 17. dubna 2023  pouze systémem On-line 

Odhlášky : do čtvrtka 20. dubna 2023 17.59 hod. - on-line 

Upozornění :  po ukončení termínu přihlášek a odhlášek již nelze přihlašovat a ani 

odhlašovat žádné závodníky.  

Seznamy přijatých účastníků a předběžná startovní listina bude vytvořena do úterý 18. 

dubna. V pátek 21. dubna 2023 po odhláškách bude vytvořena definitivní startovní listina. 
                  

                Informace :  Zdeněk Krčál –      mob. 721 719 353   

                                                       Michal Fiala / přihlášky + odhlášky + startovní listina / 

                                                                                             mob. 777 583 789 

 

 
 



Technické ustanovení : 

Předpis :         Závodí se dle Pravidel plavání,Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu. 

Startují :        2013                  žactvo C                                                                                       

                        2011+2012        žactvo mladší B 

                        2009+2010        žactvo starší  A                                       

                        2007+2008       juniorky+junioři mladší 

                                                        

 Omezení :       Závodníci startují dle ustanovení Soutěžního řádu.  

                       10 – 14 let – žačky + žáci          2009 – 2013                                              3 starty za půlden  

                       ostatní                                                                                                           bez omezení 

 Závodů se mohou zúčastnit pouze členové ČSPS s platnou lékařskou prohlídkou. 
 

Námitky : 

Podávají vedoucí klubů písemně dle ustanovení Pravidel plavání a Soutěžního řádu vrchnímu 

rozhodčímu.Výše vkladu je 300,- Kč. 

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají / Sout.řád 18.6. /. 

Systém soutěže : 

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas.V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./ 

Měření časů :   poloautomatická časomíra SWIMMETINE 
 

Prezence a zaplacení startů je od 7.30 hod. ve vestibulu bazénu 

 

                                           ČASOVÝ POŘAD DISCIPLÍN 
                                                      Rozplavání  je v 8.00 hod. – závody v 9.00 hod. 

Rozplavání končí 10 minut před začátkem závodů.                         
                                                                                                                                                                                                                   

Program : 

1.půlden 

1.    100m polohový závod    žačky – C – rozplavby  

2.    100m polohový závod    žáci –    C – rozplavby  

3.    200m polohový závod    ženy -    B+A+juniorky – rozplavby  

4.    200m polohový závod    muži –   B+A+junioři    – rozplavby  

5.    200m volný způsob         ženy              

6.    200m volný způsob         muži    

7 .   100m prsa                        ženy         

8.    100m prsa                        muži 

9.      50m motýlek                  žačky  C 

10.    50m motýlek                  žáci     C 

11.  200m motýlek                  ženy  - B+A+juniorky     

12.  200m motýlek                  muži – B+A+junioři 

13.  100m znak                        ženy 

14.  100m znak                        muži 

15.    50m volný způsob          ženy 

16.    50m volný způsob          muži      
 

 

 

 

 

 



2.půlden 

Zahájení dle ukončení dopoledního programu / přestávka 90 minut mezi půldny musí být 

mezi dohmatem posledního závodníka prvního půldne a startem první rozplavby druhého 

půldne /. 

101.  100m polohový závod – žačky – C – finále –  hlavní závod 

102.  100m polohový závod – žáci –    C -  finále – hlavní závod 

103.  200m polohový závod – žačky – B – finále – hlavní závod 

104.  200m polohový závod – žáci –    B – finále – hlavní závod 

105.  200m polohový závod – žačky – A – finále – hlavní závod 

106.  200m polohový závod – žáci –    A-   finále – hlavní závod 

107.  200m polohový závod – juniorky mladší – finále – hlavní závod 

108.  200m polohový závod – junioři mladší – finále – hlavní závod 

17.    100m volný způsob        ženy 

18.    100m volný způsob        muži  

19.    200m prsa                       ženy  

20.    200m prsa                       muži 

21.    100m motýlek                 ženy 

22.    100m motýlek                 muži     

23.    200m znak                       ženy   

24.    200m  znak                      muži 

25.    4 x 50m polohová štafeta – mix. / 2 ženy + 2 muži /  
Disciplíny plavou všichni společně – ve výsledkách bude rozdělení – viz výsledková listina. 

Výsledková listina : 

2013                                        žáci  C   

2013                                        žačky C 

2011 – 2012                             žáci  B s uvedením ročníku 

2011 – 2012                             žačky B s uvedením ročníku 

2009 - 2010                             žáci  A s uvedením ročníku 

2009 – 2010                            žačky A s uvedením ročníku 

2007 – 2008                             junioři mladší s uvedením ročníku 

2007 – 2008                             juniorky mladší s uvedením ročníku 

Ekonomické podmínky : 

Oddíly a kluby startují na vlastní náklady.Za každého přihlášeného plavce se zaplatí při 

prezenci startovné 100- Kč za každý start. 

První tři závodníci v každé disciplíně a v žákovské kategorii obdrží medaili a diplom.  

Upozornění 
Pořadatel si vyhrazuje přednostní právo dosadit do jednotlivých disciplín plavce 

s přiměřenou výkonností z plaveckých oddílů Kraje Vysočiny. 

Přihlášky štafet jsou pouze do ukončení dopoledního programu. 

 

V den závodů končí prezence v 8.00 hod. 

 

                                                                                Zdeněk Krčál 

                                                                   STK JPK AXIS  
 

 
      

  



 


