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Mistrovství ČR družstev 2022 - 1. kolo
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Středočeský pohár nejmladšího žactva 2022

Rozpisy soutěží řízených KS ČSPS - Středočeský kraj

Krajský přebor na dlouhé tratě 2022
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Krajská základní soutěž žactva 2022

Adresář

Technická ustanovení



Slavomír Cirnfus

kraje žactva,však musíme respektovat Soutěžní řád a v kategorii čtrnáctiletých poplavou pouze žáci.

Další změny pro rok 2022 jsou finančního rázu:

    u rozhodčích bez  platné kvalifikace ČSPS na 700,- Kč/půlden  u hlasatele, na 500,- Kč/půlden u zdravotníka  
    a osoby  zodpovědné  za  on-line  přenos a  na  200,- Kč/půlden  u ostatních, zpracovateli  přihlášek  zůstává 

o pokrok a  doufám, že ten nastoupený  trend bude  v roce 2022 pokračovat. Stejně  jako ve všech předchozých 
letech  dochází i pro  tento rok v  organizaci  krajských  soutěží k několika změnám. Vzhledem k  tomu, že finanční 

1. Společné přebory Prahy a Středočeského kraje budou  vypsány primárně pro kategorii juniorů  a dospělých s tím, 

1. Startovné na všech krajských soutěžích s výjimkou Krajského přeboru na dlouhé tratě se zvyšuje na 80,- Kč za

nesrovnalosti, chyby, či nedostatky ("nikdo nejsme neomylný"), tak mi je prosím sdělte na mou e-mailovou adresu.

pro přihlášku na 1500 resp. 800 m volný způsob je povinná účast na krajském přeboru v dlouhých tratích.

prostředky na pořádání  krajských soutěží pochází z větší části z  dotace ČSPS, jsme povinni dodržovat ustanovení 

se  dost podstatně  dotkla i našich  krajských soutěží.  Pro rok 2022  jsme se však na naší Valné hromadě dohodlii 
ponechat v  Krajských základních soutěžích žactva i čtrnáctileté juniorky (ročník 2008). V Přeborech Středočeského 

    však mohou, podle vlasního uvážení, rozšířit soutěž o kategorii desetiletých, ovšem bez bodování do poháru.
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se budou muset  dodržovat, v dané chvíli  platná omezení a  nařízení  související s koronavirem,  tzn. betinfekčnost, 
selfreporting, testy ap. Ještě upozorňuji na ustanovení ve STD ČSPS v rozpisu mistrovství ČR žactva, kde mj. platí,

2. Krajské základní soutěže žactva zůstanou prakticky beze změny, pouze se prohodí jednotlivá kola tak, že v 1. a 
    3. kole se poplavou discipliny Drop Cupu a v 2. a 4. kole discipliny ostatní, přičemž 50 m tratě zůstanou ve všech 
    kolech zachovány.

Tím jsou vyčerpány  změny v organizaci krajských soutěží pro rok  2022, pouze  upozorňuji, že ve všech soutěžích 
    jednorázová odměna 1 000,- Kč za závod a zpracovateli výsledků 500,- Kč za závod.

ÚVOD
Vážení sportovní přátelé,

 od června  roku 2021, prakticky naše soutěže probíhaly tak, jak bylo plánováno. Oproti předešlému roku šlo tak 

    včas neodhlášený start.
2. Nově se  upravuje  odměna  rozhodčích s  platnou  kvalifikací ČSPS  na 700,- Kč/půlden závodů  pro vrchního 
    rozhodčího, vrchního časoměřiče,  startéra a obsluhu časomíry,  pro ostatní  rozhodčí  pak na 500,- Kč/půlden, 

V samotné organizaci soutěží dochází k následujícím změnám:

3. Středočeský pohár nejmladšího žactva zůstane hlavně soutěží pro devítileté a mladší, pořadatelé jednotlivých kol 

    jeden včas neodhlášený start, na Krajském přeboru na dlouhé tratě se startovné zvyšuje na 200,- Kč za jeden

    že starší žactvo bude do soutěže doplněno pouze do počtu rozplaveb, tak aby soutěžní půlden nepřesáhl 4 hod.

všech dokumentů vydaných tímto  ogránem, tedy konkrétně i Soutěžního řádu plavání. Jedna změna, která vzešla 
z podzimní Valné hromady Sekce plavání ČSPS, konkrétně  přesun 14 letých závodnic z žactva do kategorie juniorů

Závěrem Vás stejně jako v předchozích letech prosím o pečlivé přečtení celých STD, a pokud v nich najdete nějaké 

Navíc  tentokráte  žádáme všechny  Středočeské  oddíly a kluby,  které  pořádají své  vlastní  soutěže 
např. Malé ceny, Velké ceny, Memoriály ap., aby tyto pořádaly mimo termíny soutěží organizovaných 
Krajským svazem ČSPS - Středočeský kraj. 



Datum Místo konání Pořad.
29. Mladá Boleslav AšMB

Datum Místo konání Pořad.
26. Příbram PKPří

Datum Místo konání Pořad.
2. Mladá Boleslav AšMB
2. Kladno KSPKl
9. Rakovník KPSRa
9. Kutná Hora SKPNy
9. Mladá Boleslav AšMB
12.-17. Soustředění SCM II-Střední Čechy (před MČR juniorů) Špindlerův Mlýn
29. - 30. Praha - Podolí Boh

Datum Místo konání Pořad.
7. Příbram PKPří
7. Kralupy PoKr
7. Kutná Hora LoNy
14. Mladá Boleslav AšMB
21.-22. Kladno KSPKl
28. - 29. Mladá Boleslav AšMB

Datum Místo konání Pořad.
18. Rakovník KPSRa
20.-24. Soustředění před LODM Pardubice 2008-2010

Datum Místo konání Pořad.

14.-19. Špindlerův Mlýn

Datum Místo konání Pořad.
1. Kolín SOPKo
2. neděle Kolín SOPKo
8. Kladno KSPKl
8. Kralupy POKR
8. Mladá Boleslav AšMB
15. Rakovník KPSRa
22. Beroun LoBe
22. Neratovice NePK
22. Kutná Hora SpKH
23.-30. Špindlerův Mlýn

Datum Místo konání Pořad.
5. Kralupy POKr
11. - 12. Kladno KSPKl
19. - 20. Mladá Boleslav AšMB
26. - 27. Zimní přebor Středočeského kraje žactva Kladno KSPKl

Datum Místo konání Pořad.
17. Kladno KSPKl

TERMÍNOVÁ LISTINA KS ČSPS - Středočeský kraj 2022

Soutěž Kategorie

2008 - 2012

Soutěž Kategorie
Jarní krajský přebor na dlouhé tratě - východ 2006 - 2012

Soutěž Kategorie

Soutěž Kategorie

Letní přebor Prahy a Středočeského kraje 2009 a st.

KVĚTEN

Jarní krajský přebor na dlouhé tratě - západ 2006 - 2012
Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - západ 2008 - 2012
Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - střed

Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - západ 2008 - 2012
Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - střed 2008 - 2012
Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - východ 2008 - 2012

SRPEN

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 2. kolo 2013 a ml.
Letní pohár Středočeského kraje žactva 2011 - 2012
Letní přebor Středočeského kraje žactva 2008 - 2010

ČERVEN

Soutěž Kategorie
Středočeský pohár nejmladšího žactva - 4. kolo 2012 a ml.

Soutěž Kategorie

Soutěž Kategorie

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 3. kolo 2013 a ml.

Podzimní krajský přebor na dlouhé tratě - východ 2006 - 2012
Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - západ 2008 - 2012
Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - střed 2008 - 2012
Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - východ 2008 - 2012
Podzimní krajský přebor na dlouhé tratě - západ 2006 - 2012
Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - západ 2008 - 2012

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 5. kolo 2013 a ml.
Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 2009 a st.

Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - střed 2008 - 2012
Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - východ 2008 - 2012

DUBEN

Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - východ 2008 - 2012

2011 - 2012

Soutěž Kategorie

Zimní pohár Středočeského kraje žactva 
2008 - 2010

PROSINEC

Soutěž

LEDEN

Mistrovství ČR družstev - 1. kolo bez omezení

BŘEZEN

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 1. kolo 2013 a ml.

Středočeský pohár nejmladšího žactva - 6. kolo 2013 a ml.
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Soustředění SCM II - Střední Čechy

ŘÍJEN

Soustředění SCM II - Střední Čechy

LISTOPAD
Kategorie



A 1.
A 1.1

A 1.2
A 1.3

A 2.
A 2.1

A 2.2

A 3.
A 3.1

A 3.2

A 4.

A 5.
A 5.1

A 5.2

soutěží manuál, který bude také obsahovat jednotnou tabulku pro odměnu rozhodčích.

A 6.

A 7.

B 1.

je příslušná štafeta na programu, a to na úplně a správně vyplněném tiskopise Přihláška štafety.
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P o k u t a  z a  n e n a s t o u p e n í  k  z á v o d u.

nenastoupí  k  závodu, tzn. že nebude  startovat v  žádné  z  disciplin, do  kterých  byl přijat,  je  oddíl/klub
povinnen uhradit KS startovné a pořadateli veškeré další náklady spojené s účastí závodníka na soutěži.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ROZPISŮ 
SOUTĚŽÍ ORGANIZOVANÝCH KRAJSKÝM SVAZEM ČSPS - STŘEDOČESKÝ KRAJ

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
P ř i h l á š k y .

důvodu, prostřednictvím  IS ČSPS, a to v termínu  odhlášek  uvedeném v  příslušném závodě zpravidla 48
hodin  před  startem 1. discipliny  příslušného  závodu. Za  později  odhlášené závodníky bude  oddílu/klubu

Pokud není přihláška právoplatně odhlášena podle odst. A 2.1 musí závodník startovat ve všech disciplinách,
do nichž byl přijat, resp. z kterých nebyl odhlášen, v souladu se Soutěžním řádem čl. 11.

Při  krajských soutěžích (Přebor a Pohár Stř. kraje), kdy  je omezen počet  startujících,  jsou oddíly a  kluby

Přihlášky  na  všechny  soutěže  organizované  Krajským  svazem  ČSPS - Středočeský  kraj  (dále jen KS),
s výjimkou 1. kola Mistrovství ČR družstev, podávají oddíly a kluby prostřednictvím IS ČSPS.
Způsob přihlašování na 1. kolo Mistrovství ČR družstev 2022 je uveden v rozpisu tohoto kola soutěže.
Přihlášky štafet  podávají vedoucí oddílů/klubů  nejpozději před zahájením rozplavání  na půlden závodů, kdy 

nebyli ze soutěže odhlášeni v souladu s odstavcem A 2.1, ale soutěže se určitě  nezúčastní, a to nejpozději 
do 19,00 hod. dne  předcházejícímu  prvnímu dni  soutěže  osobně, nebo e-mailem,  na adresu pořadatele.
soutěže.
Pokud závodník, který nebyl odhlášen  v souladu s bodem  A 2.1, příp. omluven v souladu s  bodem A 3.1,

jejichž závodníci byli do soutěže přijati, povinny  potvrdit startující závodníky a příp. omluvit  závodníky, kteří 

účtováno startovné a pořadatel na jejich místo dosadí náhradníky.

O d h l á š k y .

P o t v r z e n í  s t a r t u j í c í c h  -  o m l u v y .

Oddíly a kluby mohou, v souladu se Soutěžním řádem, odhlásit závodníky z jednoho i více startů bez udání

ubytování a stravování).
KS na základě faktury zaslané na adresu: Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj, Tři Dvory čp. 365, 280 02 

H o s p o d á ř s k é  p o d m í n k y .

Pro  zajištění  objektivity a  větší  kvality  rozhodování doporučuje  KS, aby každý  zúčastněný oddíl/klub na 

V  souladu s  ustanovením  Soutěžního řádu plavání,  článek 11. a Sazebníku  pokut je stanovena pokuta za
nenastoupení k závodu na všech soutěžích organizovaných KS Středočeského kraje na 100,- Kč/start. 

Na  všech  soutěžích  organizovaných  KS  startují  oddíly a kluby  na  vlastní  náklady  (doprava, startovné, 

I n f o r m a c e .
Doc. Ing. Miloslav Lhotka Ph.D. tel. 777 865 786, e-mail miloslav.lhotka@vscht.cz 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení  uvedených v těchto Sportovně

jednotlivých závodech organizovaných KS doplnil sbor rozhodčích o jednoho svého rozhodčího. 

Tři Dvory, uhradí pořadateli soutěže náklady za pronájem bazénu, podložené kopií faktury od provozovatele
bazénu, odměnu rozhodčích, podloženou kopií výplatní listiny rozhodčích a příspěvek na pořádání soutěže ve
výši, která bude určena na základě dotace ČSPS. Pro přesné znění fakturace bude rozeslán organizátorům

Z v l á š t n í  u s t a n o v e n í . 

P ř e d p i s .

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

technických dokumentech.

Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985, e-mail cirnfusss@seznam.cz    



B 2.

B 3.

B 4.

C 1.
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     1 000,- Kč za soutěž
       500,- Kč za soutěžZpracovatel výsledků

Zpracovatel přihlášek 

S y s t é m  s o u t ě ž e.

soutěžní  příspěvek stanovený  Valnou hromadou Krajského svazu ČSPS - Středočeský kraj,  a to v termínu
uvedeném na faktuře zaslané KS e-mailem na adresu oddílů a klubů, uvedenou v Adresáři těchto STD.

Na  všech soutěžích  organizovaných KS bude  použito  pravidlo  jednoho startu, s výjimkou Středočeského
poháru nejmladšího žactva, kde se bude používat pravidlo dvou startů.

Výsledky v  evidenčním  formátu csv, resp. txt, a ve  formátu pdf je  pořadatel  povinen vložit do IS ČSPS,

Vrchní rozhodčí, vrchní časoměřič, startér, obsluha časomíry 

Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj uhradí povolený počet rozhodčích: 6 drah - 24 rozhodčích, 5 drah - 20 rozhodčích.
Rozhodčí navíc hradí pořadatel.

V soutěžích řízených KS mohou startovat pouze závodníci  středočeských oddílů a klubů, které uhradily roční
P o d m í n k y  ú č a s t i .

příp. je zaslat e-mailem všem zúčastněným oddílům a klubům.

V ý s l e d k y .

       700,- Kč za půlden soutěže
       500,- Kč za půlden soutěže

C) ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE 
Na všech soutěžích řízených Krajským svazem ČSPS - Středočeský kraj náleží následující odměny za výkon
funkce:

Rozhodčí s platnou kvalifikací ČSPS

       500,- Kč za půlden soutěžeZdravotník, obsluha zodpovědná za on-line přenos
Ostatní rozhodčí                                                                                                                    200,- Kč za půlden soutěže

Ostatní rozhodčí                                                                                                             

Hlasatel        700,- Kč za půlden soutěže
Rozhodčí bez platné kvalifikace ČSPS



1.   50 m volný způsob ženy 13.   50 m znak ženy
2.   50 m volný způsob muži 14.   50 m znak muži
3.   50 m prsa ženy 15.   200 m volný způsob ženy
4.   50 m prsa muži 16.   200 m volný způsob muži
5.   200 m znak ženy 17.   100 m prsa ženy
6.   200 m znak muži 18.   100 m prsa muži
7.   400 m volný způsob ženy 19.   200 m motýlek ženy
8.   400 m volný způsob muži 20.   200 m motýlek muži
9.   100 m motýlek ženy 21.   1500 m volný způsob ženy

10.   100 m motýlek muži 22.   1500 m volný způsob muži
11.   200 m polohový závod ženy
12.   200 m polohový závod muži
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Omezení:

na 800 a 1500 m volný způsob budou do programu zařazeny alespoň dvě  
rozplavby.

STD neodhlášeného, případně neomluveného závodníka uhradí  oddíly a kluby

nejlepšími výkony zaplavanými od 1. 9. 2021 do termínu přihlášek, uvedenými

soutěž  je určena  přednostně  pro kategorie juniorů a  dospělých,  starší žáci 
(ročníky 2008 a 2009)  a starší žačky (ročník 2009)  budou  doplněni pouze do

Jan Srb - tel. 777 852 196.

Termín odhlášek: do středy 27. 4. 2022 do 16,00 hod. na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

Informace:

Systém soutěže: závody se plavou v rozplavbách přímo na čas jako finále. 

Startovné:

Hospodářské podmínky: oddíly startují na vlastní náklady.  

startovné ve výši 80,- Kč za start hotově pořadateli při prezenci závodníků.

za každého přijatého a dle bodů  A 2.1 a A 3.1  Společných ustanovení těchto

Způsob kvalifikace:

Rozplavání 8,15 - 8,55 hod.Rozplavání 15,00 - 15,40 hod.

2. půlden - sobota 30. 4. 2022  
začátek závodů 15,45 hod. začátek závodů 9,00 hod.

pátek 22. 4. 2022

do čtvrtka 21. 4. 2022  

Seznam přijatých závodníků:

Přihlášky: IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

Termín přihlášek:

ROZPISY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KP SKS ČSPS

LETNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Datum a místo konání:

Pořadatel: Bohemians Praha

29. a 30. 4. 2022         Praha - Podolí

Časový pořad disciplin:

1. půlden - pátek 29. 4. 2022 

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

v IS ČSPS. 

rozplaveb  tak, aby jednotlivé  závodní půldny  nepřesáhly 4 hod. V disciplinách
počtu  rozplaveb. Start  mimo  soutěž  není  povolen. Pořadatel  omezí  počet 



23.   50 m motýlek ženy
24.   50 m motýlek muži
25.   400 m polohový závod ženy
26.   400 m polohový závod muži
27.   100 m volný způsob ženy
28.   100 m volný způsob muži
29.   200 m prsa ženy
30.   200 m prsa muži
31.   100 m znak ženy
32.   100 m znak muži
33.   800 m volný způsob ženy
34.   800 m volný způsob muži  

obdrží medaili a diplom.

závodníci  Prahy a Středočeského  kraje poplavou jednotlivé discipliny společně,

závodníci,  kteří  se umístí v hodnocení  Středočeského  kraje  na  1. - 3. místě,

3. půlden - sobota  30. 4. 2022

Vyhodnocení:
vyhodnocení bude provedeno odděleně.

Ceny:

Rozplavání 13,30 - 14,10 hod.
začátek závodů 14,15 hod.

Potvrzení účasti:

Měření časů: automatické časoměrné zařízení

pro sestavení startovní l istiny doplněné o náhradníky jsou  oddíly/kluby povinny
potvrdit svou  účast a  jednotlivé  starty svých  závodníků  nejpozději  v pátek 
29. 4. 2022 do 12,00 hod. na tel. č. 777 852 196.
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Závodiště: 50 m krytý bazén, 8 drah.



1.   50 m volný způsob ženy 13.   50 m znak ženy
2.   50 m volný způsob muži 14.   50 m znak muži
3.   50 m prsa ženy 15.   200 m volný způsob ženy
4.   50 m prsa muži 16.   200 m volný způsob muži
5.   200 m znak ženy 17.   100 m prsa ženy
6.   200 m znak muži 18.   100 m prsa muži
7.   400 m volný způsob ženy 19.   200 m motýlek ženy
8.   400 m volný způsob muži 20.   200 m motýlek muži
9.   100 m motýlek ženy 21.   100 m polohový závod ženy

10.   100 m motýlek muži 22.   100 m polohový závod muži
11.   200 m polohový závod ženy 23.   1500 m volný způsob ženy
12.   200 m polohový závod muži 24.   1500 m volný způsob muži

Přihlášky:

pátek 4. 11. 2022

Systém soutěže:

Hospodářské podmínky:

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Ubytování:

Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

1. půlden - pátek 11. 11. 2022  

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.
začátek závodů 16,00 hod. začátek závodů 9,00 hod.

Informace:

Rozplavání 15,00 - 15,50 hod.

Ubytování a stravování:

Omezení:

Časový pořad disciplin:

Způsob kvalifikace:

Termín odhlášek: do středy 9. 11. 2022 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

start uhradí zúčastněné oddíly a kluby na  základě faktury zaslané e-mailem na 

pořadatel  soutěže zašle e-mailem  na adresu miloslav.lhotka@vscht.cz přesný 

oddíly  a  kluby  startují  na  vlastníí  náklady. KS  na  základě  faktury zaslané  

listiny a příspěvek za pořádání soutěže ve výši,  která  bude určena na základě

si zajišťují zúčastněné oddíly a kluby samy na základě nabídky pořadatele. 

dotace ČSPS.

Startovné:

ZIMNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Termín přihlášek: do čtvrtka 3. 11. 2022

Pořadatel:

Datum a místo konání:

Klub sportovního plavání Kladno

11. a 12. 11. 2022 Plavecký bazén Aquaparku Kladno

Seznam přijatých závodníků:

počtu  rozplaveb. Start  mimo  soutěž  není  povolen. Pořadatel  omezí  počet 
rozplaveb  tak, aby jednotlivé  závodní půldny  nepřesáhly 4 hod. V disciplinách
na 800 a 1500 m volný způsob bude do programu zařazena vždy pouze jedna  
rozplavba s tím, že v ní mohou plavat 2 závodníci na jedné dráze.

nejlepšími  výkony zaplavanými  v roce 2022 a uvedenými v IS ČSPS.

(ročníky 2008 a 2009)  a starší žačky (ročník 2009)  budou  doplněni pouze do

2. půlden - sobota 12. 11. 2022

soutěž  je určena  přednostně  pro kategorie juniorů a  dospělých,  starší žáci 

pořadatelem soutěže na adresu KS, uhradí nájemné za bazén, podložené kopií
faktury od provozovatele bazénu, odměny rozhodčím, podložené kopií výplatní

počet  přihlášených  startů  jednotlivých  oddílů a  klubů,  uzavřený  k termínu 
odhlášek. Startovné ve výši 80,- Kč  za každý  přihlášený a  včas neodhlášený 

9

zúčastněné oddíly a kluby si zajišťují samy na základě nabídky pořadatele. 

jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.

Slavomír Cirnfus - tel. 737 884 985.

závody se plavou v rozplavbách přímo na čas jako finále. 



25.   50 m motýlek ženy
26.   50 m motýlek muži
27.   400 m polohový závod ženy
28.   400 m polohový závod muži
29.   100 m volný způsob ženy
30.   100 m volný způsob muži
31.   200 m prsa ženy
32.   200 m prsa muži
33.   100 m znak ženy
34.   100 m znak muži
35.   800 m volný způsob ženy
36.   800 m volný způsob muži
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poloautomatické časoměrné zařízení.Měření časů:

potvrdit  svou  účast a  jednotlivé  starty svých závodníků  nejpozději  v pátek

Závodiště:

3. půlden - sobota 12. 11. 2022 

Vyhodnocení:

začátek závodů 15,00 hod.

obdrží medaili a diplom.

pro  sestavení startovní  listiny doplněné o  náhradníky jsou  oddíl/kluby povinny

25 m krytý bazén, 6 drah.

Potvrzení účasti:

Rozplavání 14,00 - 14,50 hod.

Ceny: závodníci,  kteří se  umístí v  hodnocení  Středočeského  kraje na  1. - 3. místě,

vyhodnocení bude provedeno odděleně.

11. 11. 2022 do 12,00 hod. na tel. čísle  737884985 příp. e-mailem na adrese
cirnfusss@seznam.cz

závodníci  Prahy a Středočeského kraje poplavou jednotlivé discipliny společně,



1.  200 m volný způsob žáci 6 r. 13.  50 m volný způsob žačky 4 r.
2.  200 m volný způsob žačky 4 r. 14.  50 m volný způsob žáci 6 r.
3.  100 m prsa žáci 6 r. 15.  200 m polohový závod žačky 4 r.
4.  100 m prsa žačky 4 r. 16.  200 m polohový závod žáci 6 r.
5.  200 m motýlek žáci 6 r. 17.  100 m znak žačky 4 r.
6.  200 m motýlek žačky 4 r. 18.  100 m znak žáci 6 r.
7.  100 m polohový závod žáci 6 r. 19.  400 m volný způsob žačky 6 r.
8.  100 m polohový závod žačky 4 r. 20.  4x50 m polohová štafeta žáci
9.  400 m volný způsob žáci 6 r. 21.  4x50 m volný způsob žačky

10.  4x50 m volný způsob žačky 22.  1500 m volný způsob žáci 4 r.
11.  4x50 m polohová štafeta žáci
12.  800 m volný způsob žačky 3 r.

Startovné:

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

neobsadí  plný  počet míst,  bude  počet  přijatých  doplněn o  závodníky zbylých

Časový pořad disciplin:
 1. půlden - sobota 28. 5. resp. 26. 11. 2022  2. půlden - sobota 28. 5. resp. 26. 11. 2022 

startovat vždy 2 žáci a 2 žačky, bez omezení pořadí.

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

Letní v pátek 20. 5. 2022

Zimní do čtvrtka 17. 11. 2022

AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl
Klub sportovního plavání Kladno

Plavecký bazén Aquaparku Kladno
Městský bazén Mladá Boleslav

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

si zajišťují zúčastněné oddíly a kluby samy na základě nabídky pořadatele. 

Zimní do čtvrtka 24. 11. 2022 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže
Letní do čtvrtka 26. 5. 2022 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže
Zimní v pátek 18. 11. 2022

Seznam přijatých závodníků:

Systém soutěže:

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

Termín odhlášek:

Hospodářské podmínky:

Ubytování a stravování:  

Informace:

Pořadatel:

Přihlášky: Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Letní přebor
Zimní přebor

Termín přihlášek: Letní do čtvrtka 19. 5. 2022

Datum a místo konání: Letní  28. - 29. 5. 2022     

oddíly  a  kluby  startují  na  vlastní  náklady.  KS  na  základě   faktury   zaslané  

faktury od  provozovatele bazénu,  odměny rozhodčím,  podložené kopií výplatní

se poplavou  3 rozplavby  tj. po 9 z obou  kategorií. V případě, že některý ročník

Slavomír Cirnfus  - tel. 737 884 985.

listiny a příspěvek  za pořádání  soutěže ve výši,  která  bude určena  na základě 

pořadatelem  soutěže na adresu  KS uhradí  nájemné za bazén,  podložené kopií

tratích 50 m, 100 m, 200 m a 400 m se poplave 6 rozplaveb žáků a 4 rozplavby 

dotace ČSPS.

pořadatel   soutěže zašle  e-mailem  na adresu  miloslav.lhotka@vscht.cz přesný 

začátek závodů 9,00 hod. začátek závodů 15,30 hod.

Rozplavání 14,30 - 15,20 hod.
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jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.

závody se  plavou v  rozplavbách  přímo na  čas. Vzhledem k rozdílnému  počtu

poplavou 4 rozplavby tj. po 8 z každé kategorie a  na 800 m volný způsob žaček  

ročníků. Pokud přijatý závodník staršího ročníku bude mít horší přihlášený čas než

kategorií u žáků a žaček mění se i počet rozplaveb v jednotlivých disciplinách. Na

žaček  tj. po 12 z každé  kategorie, v  disciplině  1500 m volný  způsob žáků  se 

Zimní  26. - 27. 11. 2022   

odhlášek.  Startovné ve výši  80,- Kč  za každý  přihlášený  a  včas neodhlášený 
start  uhradí  zúčastněné oddíly  a kluby na  základě faktury zaslané e-mailem na 

nepřijatý závodník  mladšího  ročníku, bude  tímto nahrazen. Štafety se plavou v 
jedné  kategorii  společné pro  všechny ročníky. Ve  smíšených  štafetách  musí 

počet  přihlášených  startů   jednotlivých  oddílů  a  klubů,  uzavřený  k  termínu   



23.  4x50 m polohová štafeta smíšená
24.  200 m znak žačky 4 r.
25.  200 m znak žáci 6 r.
26.  100 m motýlek žačky 4 r.
27.  100 m motýlek žáci 6 r.
28.  200 m prsa žačky 4 r.
29.  200 m prsa žáci 6 r.
30.  100 m volný způsob žačky 4 r.
31.  100 m volný způsob žáci 6 r.
32.  400 m polohový závod žačky 4 r.
33.  400 m polohový závod žáci 6 r.
34.  4x50 m volný způsob smíšená
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Kategorie:

 začátek závodů 9,00 hod.
3. půlden - neděle 29. 5. resp. 27. 11. 2022

cirnfusss@seznam.cz

poloautomatické časoměrné zařízení.

25 m krytý bazén, 6 drah.

žáci a žačky ročník narození 2009

Potvrzení účasti: pro sestavení startovní listiny  doplněné o náhradníky  jsou oddíly a kluby povinny

Závodiště:

Měření časů:

do 19,00 hod.  na  telefonním čísle  737 884 985,  případně e-mailem na adrese

přebor v  pátek  27. 5. 2022, do 19,00 hod. na  tel. čísle  606 261 140, případně
e-mailem  na adrese denny.cz@seznam.cz, na Zimní přebor v pátek 25.11.2022 

potvrdit  svou  účast a  jednotlivé  starty  svých závodníků  nejpozději, na  Letní 

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

medaili a diplom.

žáci a žačky ročník narození 2010

Ceny:

závodníci  a závodnice mohou na  Přeboru Středočeského kraje  žactva startovat
v každém soutěžním půldnu maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetách.
v disciplinách  jednotlivců se  hodnotí  jednotlivé  ročníky  samostatně, štafety se
hodnotí tak, jak se plavou, tzn. společně bez rozdílu věku. 
závodníci, kteří se v disciplinách  jednotlivců i štafet umístí na 1. - 3. místě, obdrží     

Hodnocení:

Omezení startů:
do termínu přihlášek.

žáci ročník narození 2008 

Způsob kvalifikace:
na oficiálních závodech evidovaných IS ČSPS v  kvalifikačním období, které je pro 
k přihlášce na Přebor Středočeského kraje žactva je možno použít čas dosažený

Letní přebor od 1. 1. 2022 do termínu přihlášek a pro Zimní přebor od 1. 6. 2022



Letní  21. - 22. 5. 2022        Plavecký bazén Aquaparku Kladno
Zimní 19. - 20. 11. 2022       Městský bazén Mladá Boleslav

Informace:

1.   4x50 m volný způsob 16.   100 m motýlek žačky 12 3 r.
2.   100 m znak žačky 11 3 r. 17.   100 m motýlek žáci 12 3 r.
3.   100 m znak žáci 11 3 r. 18.   100 m polohový závod žačky 11 3 r.
4.   100 m znak žačky 12 3 r. 19.   100 m polohový závod žáci 11 3 r.
5.   100 m znak žáci 12 3 r. 20.   100 m polohový závod žačky 12 3 r.
6.   200 m prsa žačky 11 3 r. 21.   100 m polohový závod žáci 12 3 r.
7.   200 m prsa žáci 11 3 r. 22.   200 m volný způsob žačky 11 3 r.
8.   50 m prsa žačky 12 3 r. 23.   400 m volný způsob žáci 11 2 r.
9.   50 m prsa žáci 12 3 r. 24.   200 m volný způsob žačky 12 3 r.

10.   50 m volný způsob žačky 11 3 r. 25.   400 m volný způsob žáci 12 2 r.
11.   50 m volný způsob žáci 11 3 r. 26.   4x50 m polohová štafeta žačky 
12.   50 m volný způsob žačky 12 3 r. 27.   4x50 m polohová štafeta žáci
13.   50 m volný způsob žáci 12 3 r. 28.   800 m volný způsob žačky 12 2 r.
14.   100 m motýlek žačky 11 3 r.
15.   100 m motýlek žáci 11 3 r.
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Časový pořad disciplin:

1. půlden - sobota 21. 5. resp. 19. 11. 2022
začátek závodů 14,00 hod.

  Rozplavání 13,00 - 13,50 hod.
smíšená štafeta

způsob budou přijaty 2 rozplavby, tj. 12 závodníků. Štafetové závody se plavou
společné  pro oba  ročníky. Ve smíšených štafetách musí startovat vždy 2 žáci
a 2 žačky, v libovolném pořadí. 

Zimní do čtvrtka  10. 11. 2022
Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Zimní v pátek  11. 11. 2022

jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.
start uhradí zúčastněné oddíly a kluby na  základě faktury zaslané e-mailem na 

faktury od provozovatele bazénu, odměny rozhodčím, podložené kopií výplatní

Letní do čtvrtka 19. 5. 2022 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže
Zimní do čtvrtka 17. 11. 2022 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Letní v pátek  13. 5. 2022

Systém soutěže:

oddíly  a  kluby  startují  na vlastní  náklady.  KS  na  základě  faktury  zaslané  
pořadatelem soutěže na adresu KS  uhradí nájemné za bazén, podložené kopií

Termín odhlášek:

závody se plavou v dozplavbách přímo na čas. Do disciplin na 50, 100 a 200 m 
budou přijaty 3  rozplavby,  tj. 18 závodníků, do disciplin  na 400 a 800 m volný

Slavomír Cirnfus  - tel. 737 884 985.

Ubytování a stravování:  

Startovné:

listiny a příspěvek za pořádání soutěže ve výši,  která  bude určena na základě 

si zajišťují zúčastněné oddíly a kluby samy na základě nabídky pořadatele. 

dotace ČSPS.

Letní do čtvrtka   12. 5. 2022

Hospodářské podmínky:

pořadatel  soutěže zašle e-mailem  na adresu miloslav.lhotka@vscht.cz přesný 
počet  přihlášených  startů  jednotlivých  oddílů  a  klubů,  uzavřený  k termínu   
odhlášek. Startovné ve výši 80,- Kč  za každý  přihlášený a  včas neodhlášený 

Přihlášky:

Seznam přijatých závodníků:

Termín přihlášek:

Datum a místo konání:
Městský bazén Mladá Boleslav
Plavecký bazén Aquaparku Kladno

POHÁR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Letní Klub sportovního plavání Kladno
AŠ Mladá Boleslav - oddíl plaváníZimní



29. 44.   50 m motýlek žáci 12 3 r.
30.   100 m volný způsob žáci 11 3 r. 45.   50 m motýlek žačky 12 3 r.
31.   100 m volný způsob žačky 11 3 r. 46.   200 m polohový závod žáci 11 3 r.
32.   100 m volný způsob žáci 12 3 r. 47.   200 m polohový závod žačky 11 3 r.
33.   100 m volný způsob žačky 12 3 r. 48.   200 m polohový závod žáci 12 3 r.
34.   100 m prsa žáci 11 3 r. 49.   200 m polohový závod žačky 12 3 r.
35.   100 m prsa žačky 11 3 r. 50.   200 m volný způsob žáci 11 3 r.
36.   100 m prsa žáci 12 3 r. 51.   400 m volný způsob žačky 11 2 r.
37.   100 m prsa žačky 12 3 r. 52.   200 m volný způsob žáci 12 3 r.
38.   200 m znak žáci 11 3 r. 53.   400 m volný způsob žačky 12 2 r.
39.   200 m znak žačky 11 3 r. 54.   4x50 m volný způsob žáci
40.   50 m znak žáci 12 3 r. 55.   4x50 m volný způsob žačky
41.   50 m znak žačky 12 3 r. 56.   800 m volný způsob žáci 12 2 r.
42.   50 m motýlek žáci 11 3 r.
43.   50 m motýlek žačky 11 3 r.

Závodiště:
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hodnotí tak, jak se plavou, tj. společně pro oba ročníky. Ve smíšených štafetách

k  přihlášce  na  Pohár  Středočeského  kraje  žactva  je  možno  použít  časy 

Omezení startů:

dosažené na oficiálních závodech evidovaných ČSPS, a to v kvalifikačním období,  

2. půlden - neděle 22. 5. resp. 20. 11. 2022 

v každém soutěžním půldnu  maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetách.
závodníci a závodnice mohou na  Poháru Středočeského kraje žactva startovat

které je pro  Letní pohár od 1. 1. 2022  do termínu přihlášek a pro  Zimní pohár 

závodníci, kteří se v disciplinách jednotlivců i štafet umístí na 1. - 3. místě, obdrží

začátek závodů 9,00 hod.

  Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.
  4x50 m polohová štafeta smíšená 

Hodnocení: v disciplinách  jednotlivců se hodnotí  každý ročník  samostatně, štafety se však 

musí startovat vždy 2 žáci a 2 žačky v libovolném pořadí.
Ceny:

od 21. 5. 2022 do termínu přihlášek.   

Způsob kvalifikace:

Kategorie

25 m krytý bazén, 6 drah.

medaili a diplom.
pro sestavení startovní  listiny doplněné o náhradníky jsou povinny  oddíly/kluby

Měření časů: Poloautomatické časoměrné zařízení.

Potvrzení účasti:
potvrdit  svou  účast  a  jednotlivé  starty   svých  závodníků  na   Letní  pohár 
nejpozději  v pátek 20. 5. 2022 do  19,00 hod.  na tel. čísle  737 884 985, příp.
e-mailem na adrese cirnfusss@seznam.cz, a na Zimní pohár nejpozději v pátek

denny.cz@seznam.cz.
18. 11. 2022 do 19,00 hod. na tel. čísle 606 261 140, příp. e.mailem na adrese

žáci a žačky ročník narození 2011 
žáci a žačky ročník narození 2012



Informace:

   2. půlden   sobota 2. 4. 2022
   začátek závodů 8,30 hod. resp. 11,00 hod.    začátek závodů 13,30 hod. resp. 16,00 hod.

  žačky a juniorky
1. 800 m volný způsob 

  Rozplavání  2. skupina od 15,30 do 16,00 hod.
  žáci a junioři

2. 1 500 m volný způsob     4. 800 m volný způsob     2011 - 2005
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Přihlášky:

Termín odhlášek:

Seznam přijatých závodníků:

Startovné:

start uhradí zúčastněné oddíly a kluby na  základě faktury zaslané e-mailem na 
odhlášek. Startovné ve výši 200,- Kč  za každý  přihlášený a včas neodhlášený 

Systém soutěže:

Datum a místo konání:

Termín přihlášek:

KRAJSKÝ PŘEBOR NA DLOUHÉ TRATĚ
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Jarní, oblast východ
Jarní, oblast západ

AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl
Klub sportovního plavání Kladno

junioři a juniorky ročník narození 2007 

jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.

závody  se  plavou v rozplavbách  přímo  na  čas.  Do  každé  rozplavby bude 

žáci a žačky ročník narození 2010 

žáci a žačky ročník narození 2012

žáci a žačky ročník narození 2009 

  Rozplavání  1. skupina od 8,00 do 8,30 hod.

Slavomír Cirnfus  - tel. 737 884 985.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

2012 - 2006

   1. půlden   sobota 2. 4. 2022

2012 - 2006

Časový pořad disciplin:

  žáci a junioři
  Rozplavání  2. skupina od 10,30 do 11,00 hod.

  žačky a juniorky

Hospodářské podmínky:

Jarní přebor

Podzimní (západ) do čtvrtka 13. 10. 2022 na IS ČSPS - klub. zóna, soutěže

Podzimní, o.východ 2. 10. 2022    Krytý bazén Aquaparku Kolín
Podzimní, o. západ

Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Jarní do čtvrtka 31. 3. 2022 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

Podzimní (západ) do pondělí 10. 10. 2022
Podzimní (východ)  do pondělí 26. 9. 2022

Podzimní (východ) v úterý 27. 9. 2022

  2. 4. 2022    Městský bazén Mladá Boleslav
Jarní, oblast západ   2. 4. 2022    Plavecký bazén Aquparku Kladno

Jarní do pondělí  28. 3. 2022

Jarní v úterý  29. 3. 2022

Podzimní, oblast východ
Podzimní, oblast západ

Sportovní oddíl plavání Kolín
Klub plaveckých sportů Rakovník

Jarní, oblast východ

žáci a juniorky ročník narození 2008

žáci a žačky ročník narození 2011

nalosováno max. 12 závodníků s tím, že mohou plavat 2 plavci na jedné dráze.

Kategorie

dotace ČSPS.

počet  přihlášených  startů  jednotlivých  oddílů a  klubů,  uzavřený  k termínu   
pořadatel  soutěže zašle e-mailem  na adresu miloslav.lhotka@vscht.cz přesný 

faktury od provozovatele bazénu, odměny rozhodčím, podložené kopií výplatní
listiny a příspěvek za pořádání soutěže ve výš,  která  bude určena na základě 

15. 10. 2022   Plavecký bazén Aquaparku Rakovník

Podzimní (západ) v úterý 11. 10. 2022

pořadatelem soutěže na adresu KS, uhradí nájemné za bazén, podložené kopií
oddíly a  kluby startují  na vlastní  náklady.  KS  na  základě  faktury  zaslané  

Podzimní (východ) do čtvrtka 29. 9. 2022 na IS ČSPS - klub. zóna, soutěže

  Rozplavání  1. skupina od 13,00 do 13,30 hod.

    3. 1 500 m volný způsob   2012 - 2006

junioři a juniorky ročník narození 2006

2012 - 2006



   začátek závodů 8,30 hod. resp. 11,00 hod.    začátek závodů 13,30 hod. resp. 16,00 hod.

1. 800 m volný způsob 

  Rozplavání  2. skupina od 15,30 do 16,00 hod.

2. 1 500 m volný způsob     4. 800 m volný způsob     2011 - 2005

Závodiště: 25 m krytý bazén.
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                 západ - sobota 15. 10. 2022
   2. půlden    východ - sobota 1. 10. 2022
                   západ - sobota 15. 10. 2022

ve všech disciplinách se hodnotí jednotlivé ročníky každý samostatně.

Časový pořad disciplin: Podzimní přebor

Ceny:

Potvrzení účasti:

Měření časů: Poloautomatické časoměrné zařízení.

nejpozději  v  pátek  1. 4. 2022 do 19,00 hod. a  na  Podzimní  krajský  přebor
nejpozději  v pátek 30.9. (východ) nebo 14. 10. (západ) 2022 do 19,00 hod., a to 

  Rozplavání  1. skupina od 13,00 do 13,30 hod.

telefonem nebo e-mailem na čísla resp. adresy pořadatelů.

disciplin. 

2012 - 2006
  žačky a juniorky

Způsob kvalifikace: k přihlášce na  Krajský přebor na dlouhé tratě je možno  použít časy dosažené 

pro  Jarní přebor od 1. 1. 2021 do  termínu přihlášek a pro  Podzimní přebor od 

Upozornění:

1. 6. 2021 do termínu přihlášek.  

časy rozplavání a začátku  závodů jednotlivých  skupin jsou orientační a budou

  žáci a junioři

2012 - 2006

  Rozplavání  2. skupina od 10,30 do 11,00 hod.
  žačky a juniorky

   1. půlden    východ - sobota 1. 10. 2022

    3. 1 500 m volný způsob   2012 - 2006

  Rozplavání  1. skupina od 8,00 do 8,30 hod.
  žáci a junioři

2012 - 2006

potvrdit svou účast  jednotlivé  starty svých  závodníků  na Jarní krajský přebor

upřesněny  pořadatelem  soutěže  na základě  počtu přihlášek  do jednotlivých

na oficiálních závodech evidovaných  ČSPS a to v kvalifikačním  období, které je 

Hodnocení:

diplom. 

pro  sestavení  startovní  listiny s  doplněnými  náhradníky  jsou  oddíly povinny

závodníci, kteří  se  v jednotlivých  disciplinách  umístí  na 1. - 3.  místě,  obdrží



A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: 1. kolo západ Klub plaveckých sportů Rakovník
střed SKP Nymburk - plavecký oddíl
východ AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl

2. kolo západ Plavecký klub Příbram
střed Plavecký oddíl Kralupy n. Vlt.
východ Lokomotiva Nymburk - plavecký oddíl

3. kolo západ Klub sportovního plavání Kladno
střed Plavecký oddíl Kralupy n. Vlt.
východ AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl

4. kolo západ Lokomotiva Beroun - oddíl plavání
střed Neratovický plavecký klub
východ Sparta Kutná Hora

Datum a místo konání: 1. kolo Plavecký bazén Aquaparku Rakovník
Plavecký bazén Kutná Hora
Městský bazén Mladá Boleslav

2. kolo Plavecký bazén Aquaparku Příbram
Plavecký bazén Kralupy n. Vlt.
Plavecký bazén Kutná Hora

3. kolo Plavecký bazén Aquaparku Kladno
Plavecký bazén Kralupy n. Vlt.
Městský bazén Mladá Boleslav

4. kolo Plavecký bazén Aquaparku Beroun
Plavecký bazén Aquaparku Neratovice
Plavecký bazén Kutná Hora

Přihlášky: Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Termín přihlášek: 1. kolo pondělí
2. kolo pondělí
3. kolo pondělí
4. kolo pondělí

Termín odhlášek: Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže
1. kolo čtvrtek
2. kolo čtvrtek
3. kolo čtvrtek
4. kolo čtvrtek

Hospodářské podmínky:

Startovné:
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20.10.2022

17.10.2022

start uhradí zúčastněné oddíly a kluby na  základě faktury zaslané e-mailem na 

počet  přihlášených  startů  jednotlivých  oddílů a  klubů,  uzavřený  k termínu   
pořadatel  soutěže zašle e-mailem  na adresu miloslav.lhotka@vscht.cz přesný 

oddíly  a  kluby startují  na  vlastní  náklady.  KS  na  základě  faktury  zaslané  
pořadatelem soutěže na adresu KS, uhradí nájemné za bazén, podložené kopií
faktury od provozovatele bazénu, odměny rozhodčím, podložené kopií výplatní

s časovým  omezením přihlašovaných časů od 1. 6. 2021 a s možností ručního 

7.4.2022

odhlášek. Startovné ve výši 80,- Kč  za každý  přihlášený a  včas neodhlášený 

listiny a příspěvek  za pořádání soutěže ve výši, která  bude určena na základě 

KRAJSKÁ ZÁKLADNÍ SOUTĚŽ ŽACTVA

5.5.2022
6.10.2022

8.10.2022

4.4.2022

zapsání přihlašovaných časů. 

2.5.2022

9.4.2022

22.10.2022

7.5.2022

3.10.2022

jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.

dotace ČSPS.



Informace: západ Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985
střed Ing. František Veselý tel. 777 188 769
východ Ing. Miloslav Lhotka tel. 224 355 019 nebo 777 865 786

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:

Startují: Všichni řádně přihlášení žáci, žačky a juniorky ročníků 2008 - 2012
Kategorie: žáci a žačky ročník narození 2012

žáci a žačky ročník narození 2011
žáci a žačky ročník narození 2010
žáci a žačky ročník narození 2009
žáci

Omezení startů:

Časový pořad disciplin:

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod. Rozplavání 14,00 - 14,25 hod.
1. 100 m znak žačky 11. 100 m volný způsob žačky
2. 100 m znak žáci 12. 100 m volný způsob žáci
3. 50 m motýlek žačky 13. 50 m znak žačky
4. 50 m motýlek žáci 14. 50 m znak žáci
5. 100 m prsa žačky 15. 200 m polohový závod žačky
6. 100 m prsa žáci 16. 200 m polohový závod žáci
7. 50 m volný způsob žačky 17. 50 m prsa žačky
8. 50 m volný způsob žáci 18. 50 m prsa žáci
9. 100 m motýlek žačky 19. 400 m volný způsob žačky

10. 100 m motýlek žáci 20. 400 m volný způsob žáci

Časový pořad disciplin:

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod. Rozplavání 14,00 - 14,25 hod.
1. 200 m znak 11. 200 m motýlek
2. 200 m znak 12. 200 m motýlek
3. 50 m volný způsob 13. 50 m prsa
4. 50 m volný způsob 14. 50 m prsa
5. 200 m prsa 15. 200 m volný způsob
6. 200 m prsa 16. 200 m volný způsob
7. 50 m motýlek 17. 50 m znak 
8. 50 m motýlek 18. 50 m znak 
9. 400 m polohový závod 19. 100 m polohový závod

10. 400 m polohový závod 20. 100 m polohový závod

Hodnocení: 

Ceny:
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hodnocena samostatně.

závodníci, kteří se v jednotlivých disciplinách a kategoriích umístí na 1. - 3. místě,

žáci

do výsledků jednotlivých kol soutěže bude každá kategorie ve všech 3 oblastech

žačky žačky

žačky
žáci

obdrží diplom.

žáci

žáci

žáci

žáci
žačky
žáci
žačky žačky

závodníci a  závodnice mohou v jednom  soutěžním půldnu startovat maximálně   

žáci

zúčastnit Drop Cupu organizovaném ČSPS, tedy povinně startovat v disciplínách
100 Z, 100 P, 100 M, 100 VZ, a 200 PZ nebo 400 VZ.

žáci

             ročník narození 2008, juniorky ročník narození 2008

   1. a 3. kolo

1. půlden - začátek závodů 9,00 hod. 2. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

   2. a 4. kolo

1. půlden - začátek závodů 9,00 hod.

žačky

závodníci budou do rozplaveb nasazeni na základě přihlášených časů. 

žačky

ve třech disciplinách. Ve 1. a 3. kole se závodníci ročníků 2008 - 2010 mohou 

Měření časů: Poloautomatické časoměrné zařízení.

2. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

žáci

žačky

závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, společně pro všech pět kategorií

žačky



1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

1. kolo     21.3.2022 4. kolo   26. 9. 2022
2. kolo 9.5.2022 5. kolo   31. 10. 2022
3. kolo 13.6.2022 6. kolo   13. 12. 2022

1. kolo  25.3.2022 4. kolo   30. 9. 2022
2. kolo 13.5.2022 5. kolo   4. 11. 2022
3. kolo 17.6.2022 6. kolo   16. 12. 2022

Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985.
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Informační  systém  ČSPS - klubová zóna,  soutěže,  s časovým  omezením 

závodníci a  závodnice  roč. 2013 a mladší  mohou v každém  soutěžním půldnu 

mohou  závodníci  a závodnice  roč. 2012 startovat v každém soutěžním půldnu

Systém soutěže: závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas

startovat maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců, nikoliv ve štafetě. 

ročníky 2013 a ml. bez omezení  počtu žáků a žaček  ve štafetě. Startovat  tak
mohou jak  štafety smíšené, tak štafety pouze chlapecké resp. dívčí.

Omezení startů:
startovat  maximálně ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě.  V případě  zařazení

V závodech  bude použito pravidlo dvou  startů. Závodníci  budou do rozplaveb
nasazeni  na  základě přihlášených časů. Smíšené  štafety se  plavou pouze pro

Startovné: pořadatel  soutěže zašle e-mailem  na adresu miloslav.lhotka@vscht.cz přesný 

odhlášek. Startovné ve výši 80,- Kč  za každý  přihlášený a  včas neodhlášený 

Informace:

Startují:

STŘEDOČESKÝ POHÁR NEJMLADŠÍHO ŽACTVA

Plavecký klub Příbram

Plavecký bazén Aquaparku Příbram

AŠ Mladá Boleslav

26.3.2022

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Plavecký oddíl Kralupy 
Sportovní oddíl plavání Kolín

Klub sportovního plavání Kladno

Závod a pořadatel

5.11.2022

Termín odhlášek:

přihlašovaných časů. 
přihlašovaných  časů   od   1. 6. 2021,  včetně   možnosti  ručního  zapsání 

18.6.2022 Plavecký bazén Aquaparku Rakovník

Plavecký bazén Aquaparku Kladno

14.5.2022 Městský bazén Mladá Boleslav

1.10.2022 Plavecký bazén Aquaparku Kolín

17.12.2022
Plavecký bazén Kralupy

Hospodářské podmínky: oddíly  a  kluby startují  na  vlastní  náklady.  KS  na  základě  faktury  zaslané  

start uhradí zúčastněné oddíly a kluby na  základě faktury zaslané e-mailem na 

faktury od provozovatele bazénu, odměny rozhodčím, podložené kopií výplatní
listiny a příspěvek  za pořádání soutěže ve výši, která  bude určena na základě 

počet  přihlášených  startů  jednotlivých  oddílů a  klubů,  uzavřený  k termínu   

Přihlášky:

Termín přihlášek:

jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.

Klub plaveckých sportů Rakovník

dotace ČSPS.

Datum a místo konání:

pořadatelem soutěže na adresu KS, uhradí nájemné za bazén, podložené kopií

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
všichni řádně přihlášení závodníci a závodnice ročníku nar. 2013 a mladší, pro
které je Středočeskýpohár nejmladšího žactva vypsán. Pořadatelé jednotlivých  
kol  mohou do soutěže zařadit samostatně  hodnocený  ročník 2012 s právem
omezení počtu rozplaveb.



1. 50 m znak žáci 11. 50 m motýlek žačky 
2. 50 m znak žačky 12. 50 m motýlek žáci 
3. 100 m volný způsob žáci 13. 100 m znak žačky 
4. 100 m volný způsob žačky 14. 100 m znak žáci 
5. 50 m prsa žáci 15.  50 m volný způsob žačky 
6. 50 m prsa žačky 16.  50 m volný způsob žáci 
7. 100 m polohový závod žáci 17. 100 m prsa žačky 
8. 100 m polohový závod žačky 18. 100 m prsa žáci 
9. 200 m volný způsob žáci 19. 200 m volný způsob žačky 
10. 4x50 m polohová štafeta smíšená 20. 4x50 m volný způsob smíšená

1.  50 m volný způsob žačky 11. 100 m volný způsob žáci 
2.  50 m volný způsob žáci 12. 100 m volný způsob žačky 
3. 100 m prsa žačky 13. 50 m znak žáci 
4. 100 m prsa žáci 14. 50 m znak žačky 
5. 50 m motýlek žačky 15. 100 m polohový závod žáci 
6. 50 m motýlek žáci 16. 100 m polohový závod žačky 
7. 100 m znak žačky 17. 50 m prsa žáci 
8. 100 m znak žáci 18. 50 m prsa žačky 
9. 400 m volný způsob žačky 19. 400 m volný způsob žáci 
10. 4x50 m volný způsob smíšená 20. 4x50 m polohová štafeta smíšená

  1. místo    20 bodů20 bodů 1. místo  30 bodů
  2. místo    17 bodů17 bodů 2. místo  27 bodů
  3. místo    15 bodů15 bodů 3. místo  25 bodů
  4. místo    12 bodů12 bodů 4. místo  22 bodů
  5. místo    11 bodů11 bodů 5. místo 20 bodů
  6. místo    10 bodů10 bodů     6. místo 18 bodů
  7. místo      9 bodů9 bodů   7. místo  16 bodů
  8. místo      8 bodů8 bodů  8. místo  14 bodů

   9. místo      7 bodů7 bodů  9. místo 12 bodů
10. místo      6 bodů6 bodů 10. místo 10 bodů
11. místo      5 bodů5 bodů
12. místo      4 body4 body
13. místo      3 body3 body
14. místo      2 body2 body
15. místo      1 bod1 bod  
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Ceny

                          štafety
na 1. - 15. místě a v soutěži  štafet umístění na 1. - 10. místě:

II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod. Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.

jednotlivci

Sobota 14. 5., 1. 10. a 17. 12. 2022

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod.

cenu věnovanou pořadatelem soutěže.

Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.

2., 4. a 6. kolo

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod.

Časový pořad disciplin:

soutěže o Pohár  Středočeského  kraje nejmladšího  žactva je vypsána pouze 

Sobota  26. 3., 18. 6. a 5. 11. 2022

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

Celkové hodnocení: 

Bodování:
pro kategorii 2013 a ml. Do soutěže se boduje v disciplině jednotlivců umístění

víítězem  Středočeského poháru nejmladšího  žactva se stává oddíl/klub, který

1., 3. a 5. kolo

v součtu všech 6 kol získá za umístění svých závodníků a štafet největší počet 
bodů, přičemž není podmínkou, že se musí všech kol zúčastnit.
Závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců  na  1. - 3. místě, a závodníci
ze štafet, které se umístí na 1. - 3. místě, obdrží diplom, příp. medaili či věcnou



1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
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Závodiště:

25 m krytý bazén, 6 drah

25 m krytý bazén, 6 drah

25 m krytý bazén, 6 drah
25 m krytý bazén, 6 drah

25 m krytý bazén, 6 drah
25 m krytý bazén, 5 drah



1.    200 m prsa ženy 15.    200 m volný způsob ženy
2.    200 m prsa muži 16.    200 m volný způsob muži
3.    100 m volný způsob ženy 17.    100 m prsa ženy
4.    100 m volný způsob muži 18.    100 m prsa muži
5.    200 m motýlek ženy 19.    200 m znak ženy
6.    200 m motýlek muži 20.    200 m znak muži
7.    100 m znak ženy 21.      50 m volný způsob ženy
8.    100 m znak muži 22.      50 m volný způsob muži
9.    400 m polohový závod ženy 23.    100 m motýlek ženy

10.    400 m polohový závod muži 24.    100 m motýlek muži
11.    400 m volný způsob ženy 25.    200 m polohový závod ženy
12.  1500 m volný způsob muži 26.    200 m polohový závod muži
13.    4x100 m  polohová štafeta ženy 27.    800 m volný způsob ženy
14.    4x100 m  polohová štafeta muži 28.    400 m volný způsob muži

29.    4x100 m volný způsob ženy
30.    4x100 m volný způsob muži

listiny a  příspěvek za  pořádání soutěže  ve výši,  která bude určena  na základě
dotace od ČSPS.

2. půlden - sobota 29. 1. 2022

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

přesný počet přijatých družstev od jednotlivých oddílů/klubů, uzavřený k termínu 
odhlášek. Startovné ve výši 1 000,- Kč za každé přihlášené a včas  neodhlášené 
družstvo  uhradí zúčastněné oddíly a kluby na základě  faktury zaslané e-mailem

Hospodářské podmínky:

Termín odhlášek: do čtvrtka 27. 1. 2022, e-mailem na adresu denny.cz@seznam.cz

faktury od  provozovatele  bazénu, odměny  rozhodčím,  podložené kopií výplatní

Startovné

všechny oddíly a kluby startují  na vlastní  náklady. KS na základě faktury zaslané

Přihlášky:

oddíly/kluby do termínu přihlášek e-mailem na adresu denny.cz@seznam.cz
roky, tzn. že  vyplněný  tiskopis  "PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE DRUŽSTEV" zašlou 
přihlašovaní do soutěže družstev pro 1. kolo 2022 zůstává shodné s předchozími

pořadatel  soutěže  zašle  e-mailem  na adresu  miloslav.lhotka@vscht.cz přesný 

pořadatelem soutěže na adresu KS, uhradí  nájemné  za  bazén, podložené  kopií 

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV  -  1. kolo
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:

Termín přihlášek:

AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl

29. 1. 2022       Městský bazén Mladá BoleslavDatum a místo konání:

do pátku 21. 1. 2022

semifinále  Mistrovství  ČR  družstev  2022.  Postup  do  semifinále  soutěže  se 

začátek závodů 9,00 hod.
1. půlden - sobota 29. 1. 2022

Časový pořad disciplin:

řídí ustanoveními uvedenými v rozpisu soutěže, ve STD ČSPS 2022.

začátek závodů 15,30 hod.

Slavomír Cirnfus tel. 737 884 985

na jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.
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Závody se plavou v rozplavbách  přímo  na čas, 1. kolo soutěže je kvalifikací pro

Rozplavání 14,30 - 15,20 hod.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Systém soutěže:

Informace:



Závodiště:
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družstva jednotlivých oddílů a klubů, dále družstva, která startovala  v soutěži  v  
roce 2020. U nově přihlášených družstev rozhodne dřívější podání přihlášky.

závodníci a závodnice mohou v Mistrovství ČR družstev startovat celkem za oba

družstvo  startovat  maximálně  dva  závodníci,  nejméně však jeden. Za každé 

Štafety  se  bodují  podle  disciplín  jednotlivců,  a to  tak,  že 4x100 m polohová

boduje jako 400 m volný způsob. 

Krytý bazén 25 m, 6 drah

Hostování:

půldny ve 4 disciplinách jednotlivců a obou štafetách, při dodržení omezení počtu

Měření časů:

Bodování:

Poloautomatické časoměrné zařízení.

Pokud bude počet  přihlášených  družstev  vyšší,  budou  přijata  přednostně  A  

v  celé soutěži  se bodují  jednotlivé výkony dle bodovacích  tabulek  FINA 2021. 

Omezení startů:

startů pro věkové kategorie žactva uvedené v Soutěžním řádu plavání.

družstvo startuje pouze jedna štafeta. Nedodržení  počtu  startujících závodníků 
v  disciplinách jednotlivců, případně nenastoupení štafety, znamená diskvalifikaci
družstva pro celou soutěž.

do  soutěže  bude  přijato  maximálně  12  družstev  mužů a 12  družstev  žen. 

Startují:

Omezení počtu družstev:

štafeta  se  boduje  jako  400 m polohový závod  a  4x100 m  volný způsob se 

hostování zahraničních závodníků neregistrovaných u ČSPS není povoleno.

samostatná  družstva  mužů  a  žen. V  každé  disciplině  jednotlivců  mohou za



Sekretariát Český svaz plaveckých sportů
Zátopkova 100/2 - POB 40 telefon : 233 017 428 fax : 242 429 209
169 00 Praha 6 e-mail :

Jan Bažil mobil : 737 751 551
e-mail :

AŠMB
101 Michaela Švástová mobil : 776 145 825

Okresní unie sportu e-mail : svastova.michaela@seznam.cz
Průmyslová 862
293 06 Kosmonosy

KSPKl
102 Slavomír Cirnfus mobil : 737 884 985

TJ LARS - KSP e-mail :
tř. Sportovců 816
272 04  Kladno 4

POKr
103 Jan Šára mobil : 602 407 397

Čechova 548 e-mail :
278 01 Kralupy nad Vltavou

LoBe
104 Simona Pokorná mobil : 602 863 429

Vojanova 431 e-mail :
266 01 Beroun 3

LoNy
105 Mgr. Ivana Řeháková mobil : 604 612 040

Dlabačova 2208 e-mail : mis18@seznam.cz
288 02 Nymburk

NePK
107 Ing. František Veselý mobil : 777 188 769

28. října 1142/2 e-mail :
277 11 Neratovice ecomsro@email.cz

PKPří
108 Zdeňka Nová mobil : 777 646 495

Legionářů 378 e-mail :
261 01 Příbram VII.

SpHoř TJ Spartak Hořovice, z.s. www.plavani-horovice.webnode.cz
109 Tomáš Ekl mobil : 775 190 183

Tihava 65 e-mail : ekl.tom83@gmail.com
268 01 Hořovice
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Plavecký klub Příbram, z.s. www.pkpribram.cz

irehakova1@seznam.cz

Neratovický Plavecký Klub, z.s. www.

vesely.plavani@email.cz

TJ Lokomotiva Nymburk, z.s. www.lokomotiva-nymburk.cz

www.plavanimb.cz

denny.cz@seznam.cz

TJ Lokomotiva Beroun, z.s. www.plavanilobe.cz

TJ Kralupy, z.s.

cirnfusss@seznam.cz

plavanikralupy@seznam.cz

 ADRESÁŘ
SEKRETARIÁT ČSPS

http: //plavani.cstv.cz

jakub.tesarek@czechswimming.cz

TJ LARS Kladno, z.s.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE

jan.bazil@czechswimming.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
TJ Autoškoda Mladá Boleslav, z.s.

www.kspkladno.cz

simi.poky@seznam.cz

www.plavanikralupy .cz

z.nova@volny.cz



SOPKo Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. www.sopkolin.com
110 Doc. Ing. Miloslav Lhotka Ph.D. mobil : 777 865 786

Tři Dvory 365 zam. : 220 444 190 fax : 224 311 902
280 02 Tři Dvory e-mail : miloslav.lhotka@vscht.cz

SpKH TJ Sparta Kutná Hora, z.s.
111 Jana Hubalová mobil : 605 155 928

Bylany 70 e-mail : spkh@seznam.cz
284 01 Miskovice

PKČá Plavecký klub Pandora, z.s. www.pkpandora.cz
112 MUDr. Jiří Baláš mobil : 774 837 724

Sluneční 1912 zam. : 327 305 313
286 01 Časlav e-mail : pkpandora@email.cz

SKPNy
114 Ivana Rychetská mobil : 606 650 508

Dědinova 1921 e-mail :
288 02 Nymburk

KPSRa
116 Václava Železná mobil : 603 760 229

Vltavských 2652 e-mail :
269 01  Rakovník

PLAF Plavecký klub PLAF Říčany
117 Vlaďka Lipovská mobil : 603 911 005

Pod Dvorem 54/2 e-mail :
162 00  Praha 6

PKMěl Plavecký klub Mělník, z.s.
118 Simona Černá mobil : 724 035 256

Pivovarská 3183 e-mail :
276 01  Mělník

ELMA Plavání ELMA Kladno, z.s.
119 Monika Pošmourná mobil : 723 428 020

Důl Max 11 e-mail :
273 06  Libušín

PatČe Patriot Čelákovice spolek
120 Petr Bambas mobil : 603 423 562

Plav. Stad. 17. listopadu 1753 e-mail :
250 88  Čelákovice

SABR Swim Academy BoRa, z.s.
122 Radek Borovka mobil : 602 174 613

Nová 265 e-mail :
273 64  Doksy u Kladna

PFUK VŠSK Pedagogické fakulty
123 Irena Svobodová mobil : 731 056 254

Kralovická 915/12, PFUK e-mail :
250 01  Brandýs nad Labem

#
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plavaniskp@gmail.com

           www.plavecka-skola-na-fialce.webnode.cz

swimacademy@centrum.cz

mates.posmourny@seznam. cz

           www.pkmelnik.proweb.cz

plavaní.melnik@email.cz

           www.

monika.posmourna@seznam.cz

http://skp-plavani.webnode.cz

zelezna@me.com

www.spartakh-plavani.cz

ircules@seznam.cz

           www.

info@sportcelakovice.cz

           www.

SKP Nymburk, z.s.

Klub plaveckých sportů Rakovník, z.s. web: kpsra.webnode.cz

           web: swimacademy.webnode.cz

plaf.ricany@gmail.com



KS Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj
Tři Dvory 365
280 02 Tři Dvory
IČ: 05671566
e-mail: miloslav.lhotka@vscht.cz

AŠMB TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s. ELMA
U stadionu 1322 U výtopny 1975
293 01 Mladá Boleslav II 272 01 Kladno 2
IČ: 42716423
e-mail: svastova.michaela@seznam.cz

KPSRa Klub plaveckých sportů, z.s. KSPKl TJ LARS Kladno, z.s.
nábř. Dr. Beneše 2602 klub sportovního plavání
269 01 Rakovník tř. Sportovců 816
IČ: 22893261 272 04  Kladno 4
e-mail: zelezna@me.com IČ: 14800900

LoBe TJ LOKOMOTIVA BEROUN, z.s. LoNy TJ Lokomotiva Nymburk, z.s.
Tyršova 85 Boleslavská třída 319/11
266 01 Beroun 288 02 Nymburk
IČ: 00473561 IČ: 16577558
e-mail: simi.poky@seznam.cz

NePK Neratovický Plavecký Klub, z.s. PFUK VŠSK Pedagogická fakulta UK
Mládežnická 435 Královická 915/12
277 11 Neratovice 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 26548186
e-mail: vesely.plavani@email.cz

PKČá Plavecký klub Pandora, z.s. PKPří Plavecký klub Příbram, z.s.
Sluneční 1912 Legionářů 378
286 01 Čáslav 261 01 Příbram VII
IČ: 26673118 IČ: 18608213
e-mail: pkpandora@email.cz

PLAF Sportovní klub Sporťák, z.s. POKr TJ KRALUPY, z.s.
Plavecký oddíl Kralupy

Mánesova 2530/3a sídliště Hůrka 1046
251 01  Říčany 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 05808715
e-mail: plaf.ricany@gmail .com

PatČe Patriot Čelákovice spolek SABR Swim Academy BoRa z.s.
Jana Kamaráda 1995 Nová 265
250 88 Čelákovice 273 64 Doksy u Kladna
IČ: 06314503 IČ: 06775632
e-mail: info@sportcelakovice.cz e-mail: swimacademy@centrum.cz

SKPNy SKP Nymburk, z.s. SOPKo Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s.
Boleslavská 1831 Bezručova 866
288 02 Nymburk 280 02 Kolín
IČ: 14801027 IČ: 14801671
e-mail: plavaniskp@gmail.com e-mail: sopko@czechswimming.cz

SpHoř TJ Spartak Hořovice, z.s. SpKH TJ Sparta Kutná Hora, z.s.
Ke Stadionu 1385/1 Čáslavská 198
268 01 Hořovice 284 01 Kutná Hora
IČ: 47515571 IČ: 14801663

e-mail: spkh@seznam.cz
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FAKTURAČNÍ ADRESY

Plavání ELMA Kladno, z.s.

IČ: 05849373
e-mail: monika.posmourna@seznam.cz

e-mail: cirnfusss@seznam.cz

e-mail: irehakova1@seznam.cz

IČ: 43750613
e-mail: ircules@seznam.cz

e-mail: z.nova@volny.cz

IČ: 14799146
e-mail: plavanikralupy@seznam.cz

e-mail: pohorovice@email.cz


