MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV 2017
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

1. kolo
2. kolo
		
3. kolo

Krajské (oblastní) komise plavání
Čechy
- TJ Bohemians Praha
Morava - SC plavecký areál Pardubice
finále
- PK Slávia VŠ Plzeň

Datum a místo konání:

1. kolo
2. kolo
		
3. kolo

Oblasti
Čechy
Morava
finále

Souhrnné výsledky:

1. kolo
2. kolo

úterý 21. 2. 2017
úterý 14. 3. 2017

Termín přihlášek:

1. kolo
2. kolo

podle krajských (oblastních) STD
čtvrtek 23 2. 2017

Přihlášky na adresu:

1. kolo
2. a 3. kolo
		
		
		

podle krajských (oblastních) STD
Sekretariát ČSPS
Zátopkova 100/2 - POB 40
160 17 Praha 6
e-mail: jan.bazil@czechswimming.cz

do 19. 2. 2017
11.–12. 3. 2017
11.–12. 3. 2017
14.–15. 4. 2017

Přihláška do Mistrovství ČR družstev 2017 se podává ve formě Soupisky družstva (viz čl. 16, odst. 16.1 - 16.3 Soutěžního řádu plavání), a to odděleně na
1. a 2. kolo soutěže.
Přihlášky pro 1. i 2. kolo musí obsahovat:
* Název soutěže (Mistrovství ČR družstev 2017)
* Závaznou zkratku oddílu
* Označení, zda se jedná o družstvo mužů či žen
* V případě více soutěžních družstev jejich rozlišení (A, B, C atd.)
* Soupisku závodníků s uvedením příjmení, jména a ročníku narození
* Příjmení, jméno a adresu vedoucího družstva, příp. odpovědného pracovníka
oddílu
* Razítko oddílu a podpis jeho odpovědného pracovníka.
Přihlášky na 2. kolo musí navíc obsahovat:
* Závazné vyjádření oddílu, že se družstvo, za podmínek stanovených rozpisem
soutěže, zúčastní v případě postupu i 3. kola. (viz příloha)
Doplnění soupisek:

Pro 3. kolo (finále) lze doplnit soupisky jednotlivých družstev buď písemně na
adrese: Sekretariát ČSPS, Zátopkova 100/2 POB 40, 160 17 Praha 6, nebo e-mailem na adrese jan.bazil@czechswimming.cz, a to nejpozději do úterý 28.
3. 2017.

Povinnost:

Každý oddíl je povinen:
zajistit účast družstev v soutěži tak, jak se zavázal v přihlášce

Informace:

dle STD krajské (oblastní) komise plavání a Sekretariát ČSPS
tel.: 220 512 639
tel./fax: 220 513 278
Semifinále:
Čechy -

Jan Srb - 		

Morava -

Tomáš Neterda -

				

777 852 196 , jan.srb@czechswimming.cz
776 591 116 nebo 604 931 799
scpap.plavani@seznam.cz

23

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas a 1. kolo je kvalifikací pro postup
do 2.kola (semifinále) Mistrovství ČR družstev 2017. Soutěže se může zúčastnit
libovolný počet družstev podle možností a dispozic krajské (oblastní) komise
plavání.
Pokud oblast nezabezpečí družstva ze tří různých oddílů, soutěž se považuje
za neregulérní pokud nebude zabezpečen VR z jiné oblasti. Družstva tak ztrácejí možnost postupu.
Pro zajištění regulérnosti soutěže se mohou oblasti sloučit.
Do 2. kola (semifinále) postoupí v každé soutěžní skupině 16 družstev mužů a 16
družstev žen na základě počtu získaných bodů podle bodových tabulek FINA 2016
v 1. kole soutěže, která budou rozdělena do jednotlivých soutěžních míst
následovně:
1. Oblast Čechy a oblast Moravy.
2. V případě postupu více jak osmi družstev v jedné oblasti, družstva na
9. a dalším místě v semifinále doplní oblast druhou.
3. Pořádající družstvo startuje vždy v domácím prostředí.
4. Postoupí-li z jednoho oddílu 2 družstva, startují v místě, kde startuje družstvo
výše bodově postavené.
V případě, že se odhlásí některé družstvo mužů či žen, které se z 1. kola
kvalifikovalo do jedné ze dvou semifinálových skupin, bude k účasti
v semifinálové skupině vyzváno družstvo na 17. a dalších místech.
Do 3. kola (finále) postoupí z každé skupiny 3 družstva, která se umístila na 1. 3. místě v příslušné semifinálové skupině. Do počtu 8 družstev budou zařazena
2 družstva s nejvyšším počtem pomocných bodů z obou semifinálových skupin.
V případě, že oddíl odhlásí své družstvo z účasti ve 3. kole soutěže (finále) nejpozději v termínu doplnění soupisek (tj. datum), bude k účasti ve finále vyzváno
další družstvo v pořadí.

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.

Časový pořad půldnů a disciplín:
Závody se uskuteční vždy ve dvou půldnech po sobě následujících, přičemž
platí, že 1. kolo lze odplavat v jednom dni semifinále a finále se poplave vždy ve
dvou dnech. Začátek soutěže určí pořadatel 30 dní předem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.půlden
200m prsa
200m prsa
100m volný způsob
100m volný způsob
200m motýlek
200m motýlek
100m znak
100m znak
400m polohový závod
400m polohový závod
400m volný způsob
1500m volný způsob
4x100m polohová štafeta
4x100m polohová štafeta

ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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2.půlden
200m volný způsob
200m volný způsob
100m prsa
100m prsa
200m znak
200m znak
50m volný způsob
50m volný způsob
100m motýlek
100m motýlek
200m polohový závod
200m polohový závod
800m volný způsob
400m volný způsob
4x100m volný způsob
4x100m volný způsob

ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži

Omezení startů:

Závodníci a závodnice mohou v jednotlivých kolech soutěže startovat maximálně ve 4 disciplínách jednotlivců a obou štafetách, v souladu s omezeními počtu
startů v jednotlivých soutěžních půldnech dle Soutěžního řádu plavání. V semifinálovém kole mohou startovat maximálně 2 družstva mužů a 2 družstva žen
z jednoho oddílu. Ve finálovém kole smí startovat jak v soutěži mužů, tak i žen,
za oddíl pouze jedno družstvo.

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.

Rozplavby a dráhy:

Ve 2. a 3. kole plavou závodníci družstev v průběhu celé soutěže vždy na stejných drahách, a to jak v 1. a 2. rozplavbě jednotlivců, tak i ve štafetách. Dráhy
se pro 2. kolo určí na základě celkového bodového pořadí v 1.kole a pro 3. kolo
na základě pořadí postupujících družstev, určeného součtem pomocných bodů
získaných v 2. kole soutěže, a to tak že družstvo s nejvyšším počtem bodů startuje na dráze 4, druhé na dráze 5 atd. v pořadí drah 3, 6, 2, 7, 1, 8.

Bodování:

V 1. kole soutěže se bodují výkony jednotlivců podle bodových tabulek FINA
2016. 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. Ve 2. a 3. kole soutěže tj. v semifinále a finále získávají družstva
body za umístění závodníků v jednotlivých disciplínách podle následujícího klíče:
1. místo
20 bodů
2. místo
17 bodů
3. místo
15 bodů
4. místo
13 bodů
5. místo
12 bodů
a další místa vždy o bod méně než předchozí 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
V případě rovnosti časů dostávaní oba závodníci body za lepší umístění.
Štafety se bodují dvojnásobkem bodů za umístění.

Pomocné body:

V každé disciplíně se bodují výkony jednotlivců i štafet pomocnými body podle
bodových tabulek FINA 2016. Štafety se bodují podle disciplín jednotlivců tzn.
4x100 m volný způsob podle 400 m volný způsob a 4x100 m polohová štafeta,
podle 400 m polohový závod.

Hodnocení:

Soutěž se hodnotí odděleně pro družstva mužů a družstva žen. Pro postup
z 1. kola do semifinálových oblastních skupin je rozhodující získaný počet bodů
podle bodových tabulek FINA 2016. Do 3. kola (finále) postoupí z každé skupiny
3 družstva, která se umístila na 1. - 3. místě v příslušné semifinálové skupině.
Do počtu 8 družstev budou zařazena 2 družstva s nejvyšším počtem pomocných bodů z obou semifinálových skupin. V případě shodného součtu bodů za
umístění rozhodne o postupu do finále a konečném pořadí součet pomocných
bodů podle bodových tabulek FINA 2016.

Závodiště:

1. kolo - kvalifikace:		
2. a 3. kolo - semifinále a finále:

Ceny:

Družstvo s nejvyšším bodovým ziskem z finále soutěže získá titul “Mistr ČR
v plavání družstev na rok 2017”. Závodníci startující v soutěži za družstva, která
se umístila na 1. - 3. místě obdrží medaili a diplom. Družstva na 1.-3.místě obdrží pohár pro vítěze.

Poznámka:

Soutěže družstev se řídí ustanoveními Soutěžního řádu plavání. Tento rozpis
platí v plném rozsahu pro 2. a 3. kolo (semifinále a finále). Pro 1. kolo soutěže
vydávají krajské (oblastní) komise plavání samostatné rozpisy pro které je závazný termín konání soutěže, pořad disciplín, způsob bodování, omezení startů
a závodiště.

Upozornění:

Objednávky na ubytování a stravování pro 2. a 3. kolo zasílají oddíly vždy na
adresu pořadatele.
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krytý bazén - 25 m
krytý bazén - 50 m

