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Mistrovství České republiky družstev  

v plavání s ploutvemi 
Potápěčská liga ”Olomouc 2016”  

49. ročník 
 

Mistrovství České republiky je soutěží klubových družstev ČR. Platí pro ni 
hrací řád M ČR družstev, zveřejněný ve sportovně – technických dokumentech 
Svazu potápěčů České republiky 2016. Vítězná družstva obdrží titul Mistr České 
republiky družstev 2016.  

Potápěčská liga je soutěží družstev zvlášť mužů a žen tvořený kluby, 
výběry z klubů, společenství klubů, národními celky apod. Potápěčská liga je 
otevřeným závodem i pro zahraniční celky. Vítězná družstva obdrží titul Vítěz 
Potápěčské ligy 2016 . 

 Klub KSP Olomouc vyhlašuje  „Velkou cenu m ěsta Olomouce “ (nejlepší 
bodovaný výkon jednotlivce v disciplínách BF), memoriál Ji řího Wagnera  
(nejlepší výkon ve sprintérských disciplínách 50 – 200m PP, RP) a memoriál 
Jaroslava Baluta  (nejlepší výkon ve vytrvalostních disciplínách 400 – 1500m PP, 
RP).  

Technické provedení, po řadatel: 

Klub sportovních potápěčů Olomouc 

Místo a datum závodu: 

Krytý bazén Plaveckého stadiónu v Olomouci 9. a 10. dubna 2016  

Organiza ční výbor a ředitelství závodu: 

Ředitel závodu: ................................. Dr. Zbyněk Svozil  

Předseda organizačního výboru: ...... Mgr. Miloš Korhoň 

Hlavní rozhodčí: ................................ Petr Polišenský 

Startér: ..............................................  

Vedoucí technické služby: ................ Bc. Jitka Dostálová 

Hospodář závodu:  ........................... Ing. Radka Jahnová 

Vedoucí protokolu:  ........................... Ing. Martin Křivák 

Informace, přihlášky, aktuality apod. najdete na http://potapeci -olomouc.cz/ 

Závody: 

Dr. Zbyněk Svozil, tel.: 739 249 002  

e-mail: info@potapeci-olomouc.cz  

Ubytování:  

Mgr. Miloš Korhoň, Tel.: 777 884 271; e-mail: info@potapeci-olomouc.cz  
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Časový rozvrh závodu: 

Sobota 9. dubna 2016  

14,00 – 14,45   ......................... prezentace – vstupní hala krytého bazénu 

14,30 – 14,55  .......................... prezentace rozhodčích 

15,15 – 15:40  .......................... porada vedoucích – dětský bazén 

15,45 – 16,00  .......................... porada rozhodčích – dětský bazén 

15,30 – 16,15  .......................... rozplavání 

16,20 ....................................... slavnostní nástup a zahájení závodu 

16,30 – 20,30  .......................... 1. část závodu  

Neděle 10. dubna 2016  

9,10 – 9,50  .............................. rozplavání 

9.50 – 13.00  ............................ 2. část závodu  

Disciplíny: 

Muži i ženy:   

RP:  

50, 100, 400,  

PP:  

50, 100, 200, 400, 
800, 1500m 

BF: 

50, 100, 200m 

štafety PP: 

4 x 100m; 4 x 200m  

 
Pořadí disciplín: 
 

SOBOTA 9.4.   NEDĚLE 10.4.  
č. disc . disciplíny  M/Ž č. disc.  disciplíny  M/Ž 

1 50PP ženy 15 50RP ženy 
2 50PP muži 16 50RP muži 
3 50BF ženy 17 800PP ženy 
4 50BF muži 18 800PP muži 
5 400PP ženy 19 100BF ženy 
6 400PP muži 20 100BF muži 
7 200BF ženy 21 100PP ženy 
8 200BF muži 22 100PP muži 
9 100RP  ženy 23 400RP ženy 
10 100RP muži 24 400RP muži 
11 1500PP ženy 25 200PP ženy 
12 1500PP muži 26 200PP muži 
13 4x200PP ženy 27 4x100PP ženy 
14 4x200PP muži 28 4x100PP muži 

 
Poznámka: V disciplínách 1500PP č. 11 a č. 12 plave za každé družstvo maximálně jeden 
závodník, závodnice. 
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Všeobecná ustanovení 

1. Přihlášky závodníků zašlou přijaté kluby nejpozději do 31. 3. 2016  na adresu: Ing.. 
Martina Křiváka: alfa.casomira@gmail.com  (tel.: 737 521 006). Kopii zašlete na 
adresu pořadatele: info@potapeci-olomouc.cz  V přihláškách zapište u plánovaných 
disciplin pouze číslo disciplíny do dané kolonky, ne nasazený čas. Nasazení závodníků 
do rozplaveb bude provedeno podle pravidel schváleného hracího řádu soutěže. Pokud 
nebude mít závodník zaregistrován čas, bude zařazen do startovní listiny s nejhorším 
časem.  

2. Startovné bude vybíráno v době prezentace ve výši 5000 Kč na družstvo (zvlášť muži, 
ženy). Pro jednotlivce ve smíšených družstvech je stanov eno startovné ve výši 
900Kč na závodníka.  

3. Stravování a úhrada jízdného, ošatné. Závodníky a jejich doprovod vysílají kluby na své 
náklady. Pozvaným rozhod čím uhradí pořadatel jízdné do výše veřejného dopravního 
prostředku 2. třídy, nebo při plné obsazenosti jízdné automobilem (nutná domluva 
s pořadatelem). Rozhodčím, jejichž kluby přijedou vlastním nebo pronajatým 
dopravním prostředkem, pořadatel jízdné neuhradí a hradí pouze náklady spojené s 
ubytováním.  

4. Ubytování pro závodníky, doprovod i rozhodčím z klubů zajistí pořadatel na základě 
písemných požadavk ů (objednávek), které je nutno zaslat na uvedené adresy 
pořadatelů, a to pouze e-mailem: info@potapeci-olomouc.cz  do 15. 3. 2016.  Placení 
ubytování  bude provedeno při prezentaci , a to v plném po čtu závazn ě objednaných 
lůžek. Řádně přihlášeným rozhodčím z klubů bude nocleh uhrazen pořadatelem.  

5. Doklady závodníků. Při prezentaci předloží vedoucí výpravy za každého závodníka: 

• členské průkazy SPČR, ZPS 

• registrační průkazy PP 

• potvrzení o lékařské prohlídce ne starší 12 měsíců 

• konečnou přihlášku s vyznačenými (opravenými) změnami.  

6.  Pojištění: Účastníci závodu nejsou pojištěni pořadatelem ani SPČR. Případné pojistné 
události uhradí kluby ze svých pojistek a nebudou uplatňovat náhradu škody po 
pořadateli ani po SPČR. 

7. Veškeré dokumenty, přihlášky závodníků, přihlášky na ubytování, propozice a aktuální 
informace najdete na www stránkách pořadatele v sekci „Potápěčská liga“ 
http://potapeci-olomouc.cz/ 

Technická ustanovení 

1. Bazén: má rozměry 50 x 20m, 8 drah, hloubka max. 4,80m min. 1,20m 

2. Soutěžní podmínky: Pro ligu platí v plném rozsahu hrací řád soutěže, pravidla pro 
soutěže v PP a RP a tyto propozice. Startovní listiny vyhotoví obsluha časomíry na 
základě přihlášek jednotlivých klubů po ukončení prezentace.  

3. Složení družstev: Družstva se skládají maximáln ě ze 7 závodník ů mužů nebo žen.  
Jednotliví závodníci mohou startovat nejvíce v 5 disciplínách,  (starty ve štafetách 
se nepočítají). V každé disciplín ě startují za klub maximáln ě dva závodníci . 
V disciplínách 1500 PP (pouze jedna rozplavba) a 800 PP budou bodové zisky pro týmy 
započítány pouze po překročení 400 bodů tabulek CMAS. Ve štafetových disciplínách 
je nasazena za každé družstvo pouze jedna štafeta. Změny přihlášených závodníků 
v disciplínách 2. části programu je možné uplatnit nejpozději do 30 minut před začátkem 
2. části závodu.  

4. Vyhodnocení soutěže: Konečné pořadí družstev je dáno součtem dosažených bodů ve 
všech disciplínách dle bodovací tabulky. Vítězná družstva v sout ěži mužů a sout ěži 
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žen získávají titul „Mistr České republiky družstev v plavání s ploutvemi“ 
(družstva z ČR). Vyhlášená družstva Potáp ěčské ligy a vyhlášených závod ů 
jednotlivc ů obdrží ocen ění při závěrečném nástupu.  

5. Protesty předkládají vedoucí výprav písemně se vkladem 500 Kč u hlavního 
rozhod čího závodu  nejpozději 30 minut po vyvěšení výsledků. Vklad se vrací jen při 
kladném vyřízení protestu. 

6. Plnění přístrojů:  Plněny budou jen láhve s čitelným platným testem. Plnit se bude jen 
plnící tlak na láhvích vyznačených (max. do 300 atm). Kompresor bude v provozu 
v sobotu od 15,00 hod., v neděli od 9,00 hod., vždy do ukončení posledního závodu 
RP. 

 

Bodovací tabulka 
 

Umístění Body v sout ěži jednotlivc ů Body v sout ěži štafet 

1.  25 50 

2.  22 44 

3.  20 40 

4.  18 36 

5.  16 32 

6.  15 30 

7.  14 28 

8.  13 26 

9.  12  

10.  11  

11.  10  

12.  9  

13.  8  

14.  7  

15.  6  

16.  5  

 

Olomouc, únor 2016 

Schváleno 8. 2. 2016. panem J. Neklem. 

 


