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T.J. Sokol Strakonice 
pořádá z pověření Sokolské župy Jihočeské 

a za podpory města Strakonice 
 

            Župní přebor odboru všestrannosti v plavání 

Pořadatel:                T.J. Sokol Strakonice 

Datum:                     12. 1. 2019 

Místo:                       plavecký stadion ve Strakonicích 
 

Časový rozvrh:  8:00 – 8:45     prezence 

                             9:15                zahájení závodu 

                                   13:00                  ukončení závodu   

 

 

Kategorie:  
předškolní děti   r. nar.  2013 a mladší  délka trati 25 m 

mladší žáci a žákyně I  2010 - 2012    25 m 

mladší žáci a žákyně II  2008 - 2009    25 m 

starší žáci a žákyně III  2006 - 2007    50 m 

starší žáci a žákyně IV  2004 - 2005    50 m 

dorostenci a dorostenky  2001 - 2000              100 m 

muži a ženy     2000 a starší             100 m   

 

Pro všechny kategorie je použito pravidlo dvojího startu (pravidla plavání SW 4.5-4.6). 

Start skokem ze startovního bloku nebo z vody odrazem od startovní stěny bazénu (pouze u způsobu 

znak). Plave se libovolným plaveckým způsobem. To znamená, že závodník si může zvolit plavecký 

způsob (prsa, kraul, znak, motýlek) dle vlastního uvážení, ten však v průběhu závodní trati nesmí měnit. 

Obrátka se provádí dle platných pravidel plavání. 

Výjimka: v kategorii předškolních dětí a mladšího žactva I. lze startovat i z vody a měnit plavecký 

způsob. 

 

Pořadí se určuje dle dosaženého času.  

Při ruční časomíře se výsledný čas měřený na setiny zaokrouhluje na desetiny směrem dolů.  

Závodník, který nedoplave, nebude hodnocen ani v celkovém hodnocení. 

 

V případě časové rezervy proběhnou štafety. Do závodu možno postavit i smíšené štafety v jednotlivých 

kategoriích. 

 

 

 

 

 

mailto:zjihoceska@seznam.cz
http://www.zupajihoceska.cz/


 
 

Telefon:  777 084 678                              e-mail:   zjihoceska@seznam.cz                        Bankovní spojení:  561011359/0800 

                                                                  stránky:  www.zupajihoceska.cz                        IČO:  625 38 004 

                

 

 

 

 

 

Protest: nutno podat do 15 min. po ukončení závodu řediteli přeboru, za nezletilé podává protest 

doprovod (cvičitel), zletilí závodníci podávají protest sami. Protest se podává řediteli soutěže se vkladem 

500,- Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V opačném případě propadá vklad ve prospěch 

pořadatele. 

 

 

Podmínky účasti: 

 

Každý účastník musí mít členský průkaz se zaplacenou členskou známkou a průkaz zdravotní 

pojišťovny. 

 

Startovné:      30,- Kč za každého závodníka (zaplaťte hromadně za T.J. u prezence) 

 

Dopravné:   hradí vysílající T.J. 

 

Přihlášky:  zasílejte nejpozději do 7. 1. 2019  na   e –mail: hurychovavera@seznam.cz        
 

 

 

 

Tento přebor je první povinný závod přeboru všestrannosti ČOS ve cvičebním roce 2018/2019. 

 

 

 

 

 

Alena Burianová                Václav Marek   Zdeněk Korejs 

župní náčelnice                                    župní náčelník                        ředitel závodu                
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