
   

 

Termín přihlášek : 27. 9.2020 
 

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ 
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XXV. ROČNÍK 

 
 

VELKÁ CENA MĚSTA KOPŘIVNICE 
V PLAVÁNÍ 

 
 

Kopřivnice 2. – 3. 10. 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ROZPIS SOUTĚŽE 
 

Pořadatel soutěže: Sportovní klub Kopřivnice, z.s. 
Místo: krytý bazén, Kopřivnice, Husova 1340/9 
Bazén: 25m / 6 drah oddělených kroužkovými drahami, obrátky hladké, časomíra 

automatická 
Termín:    2. - 3. 10. 2020 

Přihlášky  

 

Přihlášky zasílají oddíly systémem IS ČSPS (On-line) do neděle 27.9.2020, pro zahraniční 
účastníky e-mailem: skkopr@seznam.cz. Na přihlášky zaslané po termínu nebude brán zřetel. 
Informace o přijatých závodnících zašle pořadatel nejpozději do 29.9.2020 v systému IS ČSPS. 
Rovněž budou zveřejněny na webových stránkách ČSPS: 

(https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/4812) i SK Kopřivnice (http://www.skkoprivnice.cz ). 
 
 

Hospodářské podmínky 
 

Oddíly startují na vlastní náklady. Za přijatý a v termínu neodhlášený start je startovné 60,00 Kč, který 
uhradí oddíl na základě vystavené faktury. Termín pro odhlášení je 30. 9. 2020 do15:00 hod. Za odhlášky 
zaslané po tomto termínu je klub povinen uhradit startovné v plné výši. 
 
Ubytování a strava 
 

Cena noclehu se snídaní bude dle místa ubytování, pro zahraniční účastníky bude 50% sleva (v 
omezeném množství i pro naše plavce). Večeře v pátek cca 125,00 Kč. Případné odhlášky proveďte do 
48 hod. před zahájením závodů (středa 15:00 hod.). Neodhlášené noclehy bude nutno uhradit. Úhrada 
bude provedena formou faktury.                                 
Na ubytování a stravu zašlete závaznou objednávku. 
 
Zvláštní ustanovení 
 

Účastníci MS 2019, finalisté MSJ, MEJ a EYOF 2019 mají startovné, ubytování a stravu hrazenou 
pořadatelem. 
 
Prezentace 
 

V pátek 2.10.2020 od 13:30 hod. v kanceláři SK Kopřivnice v 1. patře krytého bazénu. 
 
 
Kontaktní adresy 
 

Pro případ dalších informací, přihlášek a odhlášek se lze obracet na tyto činovníky SK Kopřivnice: 
 

Ubytování, strava:     Ing. Zdeněk Wilček, mobil: 731 735 458.  
Přihlášky, odhlášky: Mojmír Axman, mobil: 777 697 361. 

 
Systém soutěže 
 

Závody jsou soutěží jednotlivců. Všechny disciplíny (vyjma jedné disciplíny, kterou určí pořadatel (plave 
se o putovní pohár)) se plavou přímo na čas, jako finále. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu – 
pravidlo SW 4.1a). 
 
 
 
 
 



Podmínkou startu 
 
Platná registrace u ČSPS, jejíž součástí je platná lékařská prohlídka a souhlas GDPR. Zahraniční 
závodníci dle pravidel svých národních federací.  
 

Omezení startu 
 

Do soutěže budou přijatí pouze závodníci ročníku 2002 a mladší. Start mimo soutěž není povolen. 
Pořadatel omezí počet rozplaveb tak, aby jednotlivé závodní půldny nepřesáhly 4,5 hod. V disciplínách 
800 a 1500 VZ (pro ročníky 2002–2007) budou do programu zařazeny vždy 2 rozplavby s tím, že 
plavat mohou 2 závodníci na dráze. Pořádající klub přijme závodníky odpovídající výkonnosti a 
vyhrazuje si právo zařadit 2 své závodníky v každé disciplíně bez ohledu na přihlášený čas.   

 
 

Kategorie A – 2002 - 2005, B – 2006 – 2007, C – 2008 a mladší  
 
 

Program soutěže 
 

1. půlden – pátek 2.10.2020 
začátek závodů 16:00 hod 

 2. půlden – sobota 3.10.2020 
začátek závodů 9:00 hod 

Rozplavání 15:00 - 15:50 hod. 
 

1. 50 m volný způsob   ženy 
2. 50 m volný způsob  muži 
3. 50 m prsa    ženy 
4. 50 m prsa    muži 
5. 200 m znak    ženy 
6. 200 m znak    muži 
7. 100 m motýlek   ženy 
8. 100 m motýlek  muži 
9. 400 m volný způsob  ženy 
10. 400 m volný způsob  muži 
11. 200 m polohový závod  ženy 
12. 200 m polohový závod muži 

 

 Rozplavání 8:00 - 8:50 hod. 
 

13. 50 m znak    ženy 
14. 50 m znak    muži 
15. 200 m volný způsob  ženy 
16. 200 m volný způsob  muži 
17. 100 m prsa    ženy 
18. 100 m prsa    muži 
19. 200 m motýlek   ženy 
20. 200 m motýlek   muži 
21. 100 m polohový závod*  ženy 
22. 100 m polohový závod* muži 
23. 1500 m volný způsob  ženy 
24. 1500 m volný způsob  muži 
*hlavní závod VC Kopřivnice 

 

3. půlden – sobota 3.10.2020 
začátek závodů 15:00 hod 

Rozplavání 14:00 - 14:50 hod. 
 

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 

 

 
 
 



Vyhodnocení soutěže 
 
 

V kategorii A, B a C první tři závodnici obdrží medaili. Nejlepší bodové výkony budou vyhodnoceny 
podle ročníků (první tři obdrží pohár). V hlavním závodě 100m polohový závod obdrží vítěz 
v kategorii žen a mužů putovní pohár – vítězové loňského ročníku Jana Přibylová ze Zlína a Michal 
Šupa přivezou putovní pohár!!! 
 
Námitky a protesty 

 

Námitky se mohou podávat do 30 minut po vyhlášení nebo vyvěšení výsledků jednotlivých disciplín       
s vkladem 200,00 Kč u vrchního rozhodčího soutěže. V případě uznání námitky jako oprávněné 
bude vklad vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. Pokud je předem zřejmé, že 
námitka je oprávněná, může vrchní rozhodčí upustit od vkladu 200,00 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závody se konají s finanční podporou Moravskoslezského 
kraje, města Kopřivnice a dalších partnerů. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Přejeme Vám příjemný pobyt v Kopřivnici a co nejlepší výkony 
našich i Vašich svěřenců. 

 


