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1. TERMÍNOVÁ LISTINA PPP
KVĚTEN
2.
Bazén
Vysoké Mýto

sraz v 18:30 hodin, start závodu v 19:00
plavání - tratě 500m a 100m

16.

Aquacentrum
Pardubice

sraz v 18:30 hodin, start závodu v 19:00
plavání - tratě 500m a 100m

30.

Písník Jezero
okruh 500m

sraz v 17 hodin, start závodu v 17:30
plavání - tratě 500m, 1.5km a 100m
Triatlon - Cup 500m/7.5km/2.5km, Aquatlon - 1.5km/5km

ČERVEN
13.
Písník Jezero
okruh 500m
27.

Písník Jezero
okruh 500m

ČERVENEC
11.
Písník Jezero
okruh 500m
25.

Písník Jezero
okruh 500m

SRPEN
8.
Písník Jezero
okruh 500m
22.

sraz v 17 hodin, start závodu v 17:30
plavání - tratě 500m, 1.5km a 100m
Triatlon - Cup 500m/7.5km/2.5km, Aquatlon - 1.5km/5km
sraz v 17 hodin, start závodu v 17:30
plavání - tratě 500m, 1.5km a 100m
Triatlon - Cup 500m/7.5km/2.5km, Aquatlon - 1.5km/5km
sraz v 17 hodin, start závodu v 17:30
plavání - tratě 500m, 1.5km a 100m
Triatlon - Cup 500m/7.5km/2.5km, Aquatlon - 1.5km/5km
sraz v 17 hodin, start závodu v 17:30
plavání - tratě 500m, 1.5km a 100m
Triatlon - Cup 500m/7.5km/2.5km, Aquatlon - 1.5km/5km
sraz v 17 hodin, start závodu v 17:30
plavání - tratě 500m, 1.5km a 100m
Triatlon - Cup 500m/7.5km/2.5km, Aquatlon - 1.5km/5km

Písník Jezero
okruh 500m

sraz v 17 hodin, start závodu v 17:30
plavání - tratě 500m, 1.5km a 100m
Triatlon - Cup 500m/7.5km/2.5km, Aquatlon - 1.5km/5km

Písník Jezero
okruh 500m

sraz v 17 hodin, start závodu v 17:30
plavání - tratě 500m, 1.5km a 100m
Triatlon - Cup 500m/7.5km/2.5km, Aquatlon - 1.5km/5km

7.

Písník Mělice
okruh 1km

Finále PPP, sraz podle stratu závodu
tratě 1km (13:30), 3km (16:00) a nočních 500m (20:00)

19.

Písník Jezero
okruh 500m

Nebodovaný závod PPP, sraz v 17 hodin, start závodu v 17:30
plavání - tratě 500m, 1.5km a 100m
Vyhlášení výsledků všech pohárů PPP 19:00

ZÁŘÍ
5.

Plavecká část triatlonu a aquatlonu Czech TRI Cup proběhne vždy současně s plaveckým závodem na příslušné distanci (100m,
500m, 1.5km). Závodníci triatlonu a aquatlonu po doplavání pouze kontinuálně přecházejí přes depo do další části závodu,
přičemž dosažený čas i umístění v plavecké části jsou automaticky započítány i do bodování plaveckého PPPoháru - závodníci
startující v triatlonu a aquatlonu získávají body jak do plaveckého poháru, tak do Czech TRI Cupu.
Vyhlášení celkového pořadí všech pohárů ve všech kategoriích Pardubického Plaveckého Poháru proběhne na nebodovaném
závodě 19.9.2019. Závod na Mělicích je součástí Českého Poháru v dálkovém plavání a bude organizován dle příslušných
pravidel.
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2. MÍSTA KONÁNÍ
Vysoké Mýto

Pardubice
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Písník Jezero

Písník Mělice
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3. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tato pravidla jsou částečně převzetím překladu Pravidel FINA ve znění ročenky FINA 2009-2017
(všeobecná pravidla a ustanovení) zveřejněném v rámci Pravidel plavání Českého svazu plaveckých
sportů (dále ČSPS), ze kterých jsou s laskavým svolením Luboše Imryška převzaty úvody
k všeobecným pravidlům a některá jejich ustanovení nezbytná pro dálkové a zimní plavání, a
překladem Pravidel plavání na otevřených vodách FINA platných k 31. 8. 2012. Tyto jsou pouze
doplněna pro uplatnění pravidel v Pardubickém Plaveckém Poháru.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
Všeobecná pravidla obsahují základní ustanovení FINA pro soutěže v plavání, plavání na otevřených
vodách. FINA uznává "národní" úpravy pravidel pro soutěže, pořádané členskými federacemi, ale
doporučuje všem svým členům držet se co nejvíce textu pravidel FINA.
GR 0

ŘÍZENÍ PLAVECKÝCH SPORTŮ

GR 0.1

V celosvětovém měřítku je jediným oprávněným orgánem pro vrcholné řízení plaveckých
sportů (plavání, skoky do vody, vodní pólo, synchronizované plavání, plavání na
otevřených vodách a soutěže masters) Mezinárodní plavecká federace (Federation
Internationale de Natation - FINA).

GR 0.2

V Evropě je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých sportů Evropská liga plavání
(Ligue Europénne de Natation).

GR 0.3

V České republice je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých sportů (plavání, skoky
do vody, synchronizované plavání, dálkové a zimní plavání a soutěže masters) Český svaz
plaveckých sportů (ČSPS).

GR 1

OPRÁVNĚNOST SOUTĚŽENÍ

GR 1.1

Závodník, který se chce zúčastnit Pardubického Plaveckého Poháru, nemusí být
registrován u své národní federace.

GR 1.2

Jediným kritériem pro nastoupení do soutěže je zdravotní způsobilost, kterou každý
závodník zhodnotí sám a stvrdí podpisem na startovní listině. Za nezletilé závodníky
potvrdí jejich zákonný zástupce nebo jejich trenér.

GR 2

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Pravidlo stanoví podmínky pro členství klubů a jednotlivců v národních federacích a účast
v mezinárodních soutěžích včetně postupu při změně státní příslušnosti.
GR 2.3

Závodník, který se dočasně nebo trvale přestěhuje do jiné země, může být členem klubu
plavecké federace nové země svého bydliště. (viz Registrační a Přestupní řád ČSPS).

GR 3

SOUTĚŽE V ZAHRANIČÍ

GR 3.1

Zahraniční závodník se může zúčastnit Pardubického Plaveckého Poháru bez omezení

GR 4

NEOPRÁVNĚNÉ VZTAHY

Pravidlo zakazuje účast v soutěžích, pořádaných zemí, která není členem FINA resp. má pozastavené
členství a sankce za nedodržení tohoto zákazu resp. jiná porušení pravidel ze strany členských
federací.
GR 5

PLAVECKÉ ÚBORY

GR 5.1

Závodníci musí mít při všech plaveckých soutěžích řádný úbor vhodný pro plavecké
soutěže (plavky, čepičky, brýle), na kterých nesmí mít žádné nevhodné znaky.

GR 5.2

Látka plaveckého úboru musí být z neprůhledného materiálu.

GR 5.3

Vrchní rozhodčí má právo vyloučit ze soutěže závodníka v nevhodném úboru a s
nevhodným tetováním na těle závodníka neodpovídajícím těmto pravidlům.

GR 5.4

V závodech Pardubického Plaveckého Poháru je možné používat neoprenové plavky i
neoprenové obleky, podle upřesňujících pravidel a hendikepů.
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GR 6

REKLAMA

GR 6.1

Reklama ve formě označení výrobce plaveckého oblečení tj. plavek, čepičky, brýlí a
sportovního oblečení, oficiálního oblečení, sportovního obutí, ručníku a sportovních kabel
se řídí pravidly BL 7. Dvoudílné plavky jsou považovány vzhledem k reklamě za jeden
úbor. Jako reklama se nepovažuje jméno závodníka, vlajka a znak státu, za který
závodník plave.

GR 6.2

Jakákoliv reklama na těle závodníka není dovolena.

GR 6.3

Reklama na tabák a alkohol je zakázána.

GR 6.4

Pro soutěže pořádané LEN stanoví LEN vlastní pravidla pro reklamu, ale v souladu s
pravidlem GR 6.1.

GR 7

DISKVALIFIKACE A UMÍSTĚNÍ

GR 7.1

Každý přihlášený závodník může být nahrazen na technické poradě jiným přihlášeným
závodníkem.

GR 7.2

Závodníci nebo družstvo mohou odvolat svoji účast ve finále, do kterého se kvalifikovali.

GR 7.3

týká se pouze vodního póla

GR 7.5

Pokud se závodník dopustí přestupku po chybě rozhodčího, může závodníkovi být tento
přestupek prominut.

GR 8

ZÁKAZ KOUŘENÍ

Při všech mezinárodních soutěžích a soutěžích konaných v ČR platí zákaz kouření v prostorách
určených pro závodníky, a to jak před soutěží, tak v jejím průběhu.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
BL 7

REKLAMA

BL 7.1.1

Plavky
Je povolena jedna reklama výrobce maximálně do 20 cm čtverečních na jednodílných
plavkách. Na dvoudílných plavkách je dovolena jedna reklama výrobce maximálně do 20
cm čtverečních na každé části plavek.
- je povolena jedna vlajka, jeden název země, nebo znak země maximálně do 20 cm
čtverečních
- je povolena jedna reklama sponzora do maximálně 20 cm čtverečních

BL 7.1.2

Čepičky
- je povolena jedna reklama výrobce maximálně do 20 cm čtverečních na čepičce vpředu
- je povolena vlajka a název země, znak země po jedné straně čepičky maximálně do 32
cm čtverečních
- je povoleno jméno plavce maximálně 20 cm čtverečních na té stejné straně čepičky

BL 7.1.3

Brýle
- jsou povoleny 2 reklamy výrobce maximálně do 6 cm čtverečních, ale jen na pásku brýlí

BL 8

PLAVECKÉ ÚBORY

BL 8.1

FINA schvaluje plavky, které mohou být používané na OH a soutěžích FINA (plavání i
plavání na otevřených vodách) v souladu s platnými pravidly a postupy stanovenými ve
FINA Requirements for Swimwear Approval (FRSA). Seznam schválených plavek je
zveřejňován (Approved list) každý rok. Musí být zveřejněn před 31. 12. a je platný od
1. 1. následujícího roku.
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BL 8.2

Ten kdo použije v Pardubickém Plaveckém Poháru pouze jedny plavky skládající se z
jedné nebo dvou částí, nebude sankcionován hendikepem 8% z dosaženého času. Žádné
další prvky jako návleky na paže či nohy nemohou být považovány za součást plavek.

BL 8.3

Ten kdo použije v Pardubickém Plaveckém Poháru plavky pro muže prodloužené nad
pupek nebo pod kolena, pro ženy plavky zakrývající krk a také prodloužené od ramen níž
nebo prodloužené pod kolena nebo pokud nebudou plavky vyrobené z textilních
materiálů, bude sankcionován hendikepem 5% z dosaženého času (neplatí pro hodnocení
aquatlonu).

BL 8.4

Ten kdo použije v Pardubickém Plaveckém Poháru neoprenové plavky nebo neoprenový
oblek pro plavání na otevřených vodách překrývající krk, prodloužený přes ramena a pod
kotníky bude sankcionován hendikepem 10% z dosaženého času (neplatí pro hodnocení
aquatlonu).

BL 8.5

Při teplotě vody nad 21°C jsou povoleny pouze schválené plavky FINA (viz BL 8.1),
případně triatlonový dres dle pravidel ITU (International Triathlon Union), a to pouze pro
závodníky startující zároveň v aquatlonu s příslušným handikepem pro plavecký závod
(viz BL 8.3), přičemž neopreny nejsou povoleny.

3. PRAVIDLA PLAVÁNÍ V OTEVŘENÝCH VODÁCH
OWS 1

DEFINICE

OWS 1.1

Plavání v otevřených vodách (OPEN WATER SWIMMING) je definováno jako jakýkoli
závod, který se uskuteční v řece, jezeře, moři nebo vodních kanálech s výjimkou závodů
na 10 km.

OWS 1.2

Věkový limit pro Pardubický Plavecký Pohár je 6 let s omezeními dle pravidla OWS 5.5 a o
startu plavce ve věku 6-9 let rozhoduje vrchní rozhodčí.

OWS 1.3

Pro všechny závody Pardubického Plaveckého Poháru se používá souhrnný název závod
PPP.

OWS 1.4

Soutěže na distančních tratích jsou vypsány v délce 100m, 500m, 1000m, 1500m, 3km a
5km. Pro všechny závody se v přiměřené míře používají pravidla plavání tam, kde nelze
použít pravidla plavání na otevřené vodě.

OWS 2

ROZHODČÍ

OWS 2.1

Při závodech Pardubického Plaveckého Poháru je ustanoven zpravidla tento sbor
rozhodčích:
vrchní rozhodčí a startér
vrchní časoměřič a cílový rozhodčí
lékař závodu
hlasatel
zapisovatel
další rozhodčí jmenovaní dle potřeby

OWS 2.2

Některé funkce je možno v případě potřeby účelně slučovat. Vrchní rozhodčí však může
vykonávat pouze funkci startéra. Časoměřič, obrátkový rozhodčí a rozhodčí na trati může
vykonávat jen funkci spojenou s povinnostmi, jež nespadají do doby od startu do
doplavání posledního plavce dané disciplíny, a podobně cílový rozhodčí nemůže
vykonávat funkci spojenou s povinnostmi, spadajícími do doby mezi doplaváním prvního a
posledního plavce dané disciplíny.

OWS 3

POVINNOSTI ROZHODČÍCH
Vrchní rozhodčí

OWS 3.1

Řídí všechny rozhodčí, dohlíží na ně, schvaluje jejich jmenování do funkcí a vydává jim
pokyny ve věcech specifických ustanovení nebo předpisů pro danou soutěž. Uplatňuje
všechna pravidla a rozhodnutí FINA (ČSPS) a rozhoduje ve všech otázkách, týkajících se
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vlastního průběhu soutěže, disciplíny a závodu, která nejsou ošetřena nebo upravena
pravidly, rozpisem soutěže nebo jinými předpisy.
OWS 3.2

Je oprávněn kdykoliv zasahovat do závodu s cílem zajistit dodržování pravidel, rozpisu a
dalších předpisů pro danou soutěž.

OWS 3.2.1 Může, v případě nebezpečných podmínek, které ohrožují bezpečnost plavců, pořadatelů
nebo rozhodčích, v součinnosti s rozhodčím odpovědným za bezpečnost, ukončit závod.
OWS 3.3

Rozhoduje o všech protestech vztahujících se k probíhající soutěži.

OWS 3.4

Rozhoduje v případech, kdy rozhodnutí rozhodčích nesouhlasí se změřenými časy.

OWS 3.5

Oznamuje plavcům zdvižením vlajky a krátkými hvizdy píšťalkou, že se blíží okamžik
startu, a jakmile uzná, že jsou plavci připraveni, dá skloněním vlajky směrem na startéra
pokyn k zahájení závodu.

OWS 3.6

Diskvalifikuje plavce za porušení pravidel, které sám zjistil, nebo které mu bylo oznámeno
příslušnými rozhodčími.

OWS 3.7

Zajišťuje, aby všichni rozhodčí potřební pro řízení závodu nebo soutěže byli na svých
místech. Může pověřit náhradníky za rozhodčí, kteří jsou nepřítomni, nezpůsobilí či
nemohou vykonávat svoji funkci. V případě potřeby, může pověřit či jmenovat další
rozhodčí.

OWS 3.8

Před startem závodu přijímá hlášení/potvrzení od traťových a bezpečnostních komisařů a
pomocných rozhodčích.

Startér
OWS 3.11

V souladu s OWS 4 odstartuje závod.

Vrchní časoměřič
OWS 3.13

Zajistí kontrolu a seřízení hodinek všech rozhodčích podle oficiálního času 15 minut před
startem závodu.

OWS 3.14

Vybere od každého časoměřiče tiskopisy (startovní/cílové lístky) se zaznamenanými časy
jednotlivých plavců a v případě potřeby zkontroluje jejich stopky.

OWS 3.15

Potvrdí a případně prověří oficiální čas na příslušném tiskopise každého plavce.

Časoměřiči
OWS 3.16

Měří čas každého přiděleného plavce. Stopky musí mít paměť (uchovat zaznamenaný
čas) a musí být ověřeny podle požadavku řídícího orgánu.

OWS 3.17

Při startovním signálu spustí stopky a zastaví je jedině na pokyn vrchního časoměřiče.

OWS 3.18

Ihned po doplavání každého závodníka zaznamená čas a startovní číslo závodníka na
příslušný tiskopis a předá jej vrchnímu časoměřiči.

OWS 3.18.1 Je-li trať vedena po okruzích, zaznamenávají časoměřiči i mezičasy každého závodníka.
Poznámka: I v případě, že se používá zařízení pro automatické měření času, časy se
zároveň měří ručně.

Vrchní cílový rozhodčí:
OWS 3.20

Zaznamenává a oznamuje každé rozhodnutí vrchního rozhodčího či jeho zástupce
v průběhu závodu.

Lékař závodu
OWS 3.36

Zodpovídá vrchnímu rozhodčímu za všechny zdravotní záležitosti týkající se soutěže a
závodníků.

OWS 3.37

Informuje místní zdravotnická zařízení o charakteru soutěže a zajistí, aby v případě
jakékoli nehody mohli být postižení co nejrychleji převezeni do zdravotnických zařízení.

11

OWS 3.38

Upozorňuje vrchního rozhodčího dle svého názoru na nevhodné podmínky pro konání
závodu a doporučuje případnou změnu trasy nebo způsobu vedení závodu.

Pomocný rozhodčí
OWS 3.44

Shromáždí a připraví závodníky před každým závodem a zajistí vhodné prostory pro
všechny závodníky v cíli.

OWS 3.45

Ručí za správné označení každého závodníka startovním číslem a za to, že všichni plavci
mají ostříhané nehty a nenastupují do závodu se šperky nebo hodinkami.

OWS 3.46

Zkontroluje přítomnost všech plavců ve shromažďovacím prostoru v požadovaném čase
před startem závodu.

OWS 3.47

Ve vhodných intervalech informuje plavce a rozhodčí o čase zbývajícím do startu závodu
až do pěti minut před startem a následně oznamuje vždy uplynutí každé další jedné
minuty.

OWS 3.48

Odpovídá za odvoz všeho ošacení a výbavy plavců z prostoru startu do prostoru cíle a za
jeho zabezpečení.

OWS 3.49

Zajišťuje, aby všichni závodníci po vystoupení z vody v cíli měli základní vybavení
požadované pro jejich pohodlí, pokud není v tu dobu v cíli jejich vlastní doprovod.

Zapisovatel
OWS 3.50

Zapisuje odstoupení ze závodu, vypisuje výsledky do oficiálních formulářů a podle
potřeby vede záznamy pro ocenění družstev.

OWS 3.51

Podává vrchnímu rozhodčímu zprávu o porušení pravidel písemně na příslušném formuláři
s označením soutěže, disciplíny a porušeného pravidla.

OWS 4

START

OWS 4.1

Všechny závody Pardubického Plaveckého Poháru musí být zahájeny startem, při kterém
stojí všichni závodníci na pevné plošině nebo ve vodě hluboké tak, aby mohli na startovní
signál zahájit závod.

OWS 4.1.1 Pokud se startuje z pevné plošiny, je plavcům určena pozice startovním číslem.
OWS 4.2

Startér informuje závodníky a rozhodčí o čase zbývajícím do startu ve vhodných
intervalech.

OWS 4.3

Při vyšším počtu přihlášených závodníků může být oddělen start kategorie mužů a
kategorie žen. Muži vždy startují dříve než ženy.

OWS 4.4

Startovní čára musí být jasně vyznačena buď zařízením nad hlavami plavců, nebo
odstranitelným zařízením na hladině.

OWS 4.5

Vrchní rozhodčí oznámí zdvihnutím ruky a krátkými hvizdy na píšťalku, že je start
připraven.

OWS 4.6

Startér musí stát tak, aby jej všichni závodníci zřetelně viděli.

OWS 4.6.1 Na startérův pokyn „na místa“ (angl. „take your marks“) musí plavci zaujmout startovní
polohu s alespoň jednou nohou na okraji plošiny.
OWS 4.6.2 Startér vydá startovní signál v okamžiku, kdy považuje všechny plavce za připravené ke
startu.
OWS 4.7

Startovní signál musí být vydán jak akusticky, tak vizuálně.

OWS 4.8

Pokud je Vrchní rozhodčí přesvědčen o tom, že některý závodník získal na startu
nesportovní výhodu, bude mu udělena žlutá nebo červená vlajka podle pravidla OWS 6.3.

OWS 4.9

Doprovodné čluny jsou na všech závodech Pardubického Plaveckého Poháru zakázány.

OWS 4.10

Startuje-li kategorie žen a kategorie mužů (nebo závody na různých tratích) současně,
považují se ve všech ostatních ohledech takové závody za samostatný závod.
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OWS 5

MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODU

OWS 5.1

Závody Pardubického Plaveckého Poháru se konají na tratích 100m, 500m, 1km, 1.5km,
3km a 5km, resp. 500m/2.5km, 1.5km/5km a 100m/1km v případě aquatlonu.

OWS 5.1.1 Závody Pardubického Plaveckého Poháru se mohou konat na okruzích. Okruh musí mít
délku alespoň 1/10 tratě.
OWS 5.1.2 V závodech vedených po okruhu tak, že se plavec může vzdálit od místa možného
výstupu z vody více než 100 m, a to zvláště při obtížných klimatických podmínkách, je
nutné, zajistit dostatečný počet záchranných bodů nebo musí pořadatel zajistit
bezpečnost závodníků jiným vhodným způsobem.
OWS 5.1.3 Tratě žákovských kategorií musejí být vedeny maximálně 50 m od břehu nebo místa, kde
lze vylézt z vody
OWS 5.2

Trať závodu musí být vytýčena ve vodě pouze s mírnými proudy, nebo mírným
přílivem/odlivem, a to slané i sladké.

OWS 5.3

Majitel pozemků musí vydat potvrzení o vhodnosti využití daného místa ke konání závodů
v dálkovém plavání. Potvrzení by mohlo obsahovat údaje o čistotě vody a zvážení
hlediska bezpečnosti místa.

OWS 5.4

Minimální hloubka vody po celé trase závodu musí být 1,00 metru.

OWS 5.5

Při závodech Pardubického Plaveckého Poháru by měla mít teplotu minimálně 16°C s tím,
že pro jednotlivé kategorie platí následující omezení.
Teplota vody

>19°C

18.9-18°C

17.9-17.0°C

16.9-16.0°C

<16°C

dospělí, dorost, masters

5km

1.5km

1km

500m

x

st. žactvo

3km

1km

X

x

x

ml. žactvo

1km

500m

X

x

x

Při teplotách pod 18°C nejsou závody žákovských kategorií povoleny.
Při teplotách pod 15°C nejsou povoleny závody všech kategorií.
Teplota se kontroluje v den konání závodu, půl hodinu před startem v hloubce 40 cm.
Měření teploty provádí vrchní rozhodčí, který může být doplněn jakýmkoli závodníkem či
trenérem.
OWS 5.6

Při teplotách nad 21°C nejsou povoleny neopreny ani prodloužené plavky dle BL 8.5.

OWS 5.7

Všechny obrátky a změny směru trasy musí být jasně vyznačeny.

OWS 5.8

Občerstvování je možné v prostoru startu a cíle. Občerstvování jednoho závodníka nesmí
bránit v plavání jinému závodníkovi ani rozhodčímu ve výhledu.

OWS 5.9

Poslední úsek před cílem musí být jasně vymezen.

OWS 5.10

Cíl musí být také jasně vymezen a označen svislou rovinou.

OWS 6

ZÁVOD

OWS 6.1

Všechny soutěže na otevřené vodě se plavou volným způsobem.

OWS 6.2

Rozhodčí dávají pokyn plavci, který, podle jejich názoru, získává nedovolenou výhodu
z udávání tempa, tahání se, skákáním na mělčině, vezením se nebo využívání
vlny doprovodné lodě, aby se dostatečně vzdálili.

Diskvalifikační procedura
OWS 6.3

Pokud plavec, jeho doprovodník, podle názoru vrchního rozhodčího nebo jeho zástupce,
získává výhodu porušením pravidel nebo záměrným kontaktem s jiným plavcem,
překážením, úmyslnou srážkou, udáváním tempa, vezením se či taháním, použije se
následující procedura:
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První přestupek:
Musí být zdvižena žlutá vlajka spolu s číslem plavce signalizující a oznamující plavci jeho
přestupek.
Druhý přestupek:
Vrchní rozhodčí (viz. OWS 3.6) musí zdvihnout červenou vlajku spolu s číslem plavce
signalizující a oznamující plavci druhé porušení pravidel. Plavec je tím diskvalifikován.
Musí neprodleně opustit vodu a nepokračovat v závodě.
OWS 6.4

Pokud podle názoru vrchního rozhodčího je konání plavce nebo jeho doprovodníka
nesportovní, vrchní rozhodčí takového plavce diskvalifikuje okamžitě.

OWS 6.5

Stání na dně během závodu není důvodem k diskvalifikaci plavce, plavec však nesmí
chodit nebo skákat.

OWS 6.6

Poskytnutí pomoci plavci oficiálním lékařem závodu v případě zřejmého vyčerpání je vždy
nadřazeno pravidlu o diskvalifikaci z důvodu úmyslného kontaktu s plavcem (OWS 3.1).

OWS 6.9

Žádnému plavci není dovoleno nosit nebo používat prostředky, které by napomáhaly jeho
rychlosti, vytrvalosti či schopnosti plavat. Může používat plavecké brýle, maximálně dvě
čepičky, nosní svorku a ucpávky do uší, včetně mp3 přehrávače.

OWS 6.10

Plavci smějí používat vazelínu nebo jiné podobné látky, pokud nejsou podle názoru
vrchního rozhodčího posouzeny jako nepřiměřené.

OWS 6.11

Vedení plavce (udávání tempa) jinou osobou ve vodě není dovoleno.

OWS 6.12

Koučování a instruování plavce jeho doprovodníkem je dovoleno. Hvízdání ale povoleno
není. Z podávací (občerstvovací) tyče nesmí viset žádný předmět, šnůra nebo drát vyjma
státní vlajky. Ta nesmí přesahovat rozměr 30 cm x 20 cm.

OWS 6.13

Při přijímání občerstvení mohou plavci využít pravidla OWS 6.5.

OWS 6.14

Všichni plavci by měli používat čepičky Pardubického Plaveckého Poháru, které budou
označeny startovním číslem. Plavec, který nechce použít čepičku, musí své startovní číslo
zřetelně viditelné nadepsat vodě odolnou barvou na horní části zad.

OWS 6.15

Použité čepičky Pardubického Plaveckého Poháru budou vráceny pořadateli.

OWS 6.16

Časový limit není stanoven
Přerušení závodu z bezpečnostních důvodů

OWS 6.17

V případě přerušení závodu z bezpečnostních důvodů, kde vedoucí závodník dokončil
minimálně ¾ závodu, bude konečné pořadí určeno vrchním rozhodčím. Pokud vedoucí
závodník nedokončil ¾ závodu, bude závod opět zahájen od začátku v nejbližší možné
době.

OWS 6.18

Při Pardubickém Plaveckém Poháru určuje ve všech případech přerušení závodu i pořadí
vrchní rozhodčí.

OWS 7

CÍL ZÁVODU - plavecké závody a plavecká část aquatlonu

OWS 7.1

Prostor vedoucí k cíli musí být zřetelně vyznačen. V cílovém prostoru musí být umístěny
doprovodná plavidla tak, aby zajistila, že se do něj dostanou pouze závodníci.

OWS 7.2

Jako cílové zařízení, tam kde je to možné, by měla být použita svislá stěna, široká
alespoň 3 metry, upevněnou k plovacímu zařízení, bezpečně ukotvenému, aby jím
nemohl pohybovat vítr, příliv, odliv ani plavec, který do ní narazí.

OWS 7.2.1

Pokud se k měření závodu používá automatická časomíra, podle pravidla SW 11, musí
být časomíra vybavena mikročipovými transpondéry schopnými poskytovat mezičasy.
Použití mikročipových transpondérů (radiolokačního odpovídače) je povinné pro závody
Mistrovství světa a Olympijských her. Časomíra s mikročipovým radiolokačním
odpovídačem musí zaznamenávat oficiální čas na desetiny vteřin. Konečné umístění bude
určeno vrchním rozhodčím na základě zprávy cílových rozhodčích a cílového videa.
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OWS 7.2.2 Plavec je povinen nést mikročipový transpondér na zápěstí po celou dobu závodu. Pokud
závodník ztratí transpondér, doprovodný rozhodčí neprodleně informuje vrchního
rozhodčího, který dá pokyn zodpovědnému rozhodčímu na trati k výměně transpondéru.
OWS 7.3

Cíloví rozhodčí a časoměřič musí být umístěni tak, aby mohli neustále sledovat cíl. Do
prostoru pro cílové rozhodčí a časoměřiče smějí vstupovat pouze tito rozhodčí.

OWS 7.5

Při opouštění vody mohou někteří plavci vyžadovat pomoc. Je možné se jich dotýkat nebo
je vytahovat z vody pouze tehdy, když je na nich jasně vidět, že potřebují pomoc, nebo
když o ni požádají.

OWS 7.7

Jakmile člen zdravotnického týmu rozhodne, že plavce propustí, musí mít plavec ihned
přístup k občerstvení.

OWS 7.8

Závodník startující v aquatlonu musí absolvovat celou plaveckou část - tedy trať celého
plaveckého závodu, vč. cíle. Pouze po průchodu/proplavání cílem pokračuje dále
výběhem z vody přes depo do běžecké části závodu.
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4. SOUTĚŽNÍ ŘÁD PPP
1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení Pardubického Plaveckého Poháru v
dálkovém plavání. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná pro všechny plavce, plavecké
oddíly a kluby ČSPS. Výklad soutěžního řádu provádí ředitel závodu, jeho případné změny a doplňky
provádí ředitel závodu na návrh závodníků či trenérů.
Tam, kde soutěžní řád Pardubického Plaveckého poháru plně nepokrývá zásady nutné při vypisování,
pořádání a řízení, použije se v přiměřené míře soutěžní řád plavání, případně další řády ČSPS.

2

STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

2.1

Strukturu Pardubického Plaveckého poháru určuje ředitel závodu a reaguje na náměty
závodníků nebo jejich trenérů

2.2

Věkové kategorie (platí v závodech Českého poháru), rozhoduje věk dosažený v daném
kalendářním roce
• nejmladší žáci, žačky 6 – 9 let (jen s doprovodníkem)
• mladší žáci, žačky 10 – 11 let
• starší žáci, žačky 12 – 13 let
• kadeti, kadetky 14 – 15 let
• muži, ženy 16 let a starší
- dorostenci, dorostenky
• mladší
16 – 17 let
• starší
18 – 19 let
- muži a ženy
20 – 24 let
- masters muži a ženy 25 let a starší (dělí se na jednotlivé kat. po 5 letech)
• kategorie A 25 – 29 let
• kategorie B 30 – 34 let
• kategorie C 35 – 39 let
• kategorie D 40 – 44 let
• kategorie E 45 – 49 let
• kategorie F 50 – 54 let
• kategorie G 55 – 59 let
• kategorie H 60 – 64 let
• kategorie I
65 – 69 let
• kategorie J 70 – 74 let atd.

2.2.1

Při celkovém hodnocení Pardubického Plaveckého Poháru platí pro kategorii masters
věkové kategorie stanovené pravidly FINA.

2.3

Přechod do vyšší věkové kategorie se provádí k 1. 1. toho roku, ve kterém závodník
dovrší uvedený věk.

2.4

Dorostenci a dorostenky od 15 let mohou startovat za věkovou kategorii mužů a žen.
Ostatní závodníci startují za svou věkovou kategorii.

2.4.1

Start plavcům mladším 10 let povoluje jmenovitě ředitel závodu.

2.5

Plavci věkových kategorií žactva nesmí startovat v kategorii dorostu a mladší žactvo
nesmí startovat v kategorii staršího žactva

2.6

Start závodu musí být společný pro tyto kategorie:
• muži, dorostenci, masters
• ženy, dorostenky, masters

2.7

Organizátorem Pardubického Plaveckého Poháru je Aleš Rucký a CzechTRI K. Team.
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3

PLÁNOVÁNÍ SOUTĚŽÍ

3.1

Plánování Pardubického Plaveckého Poháru se řídí termínovou listinou, vydanou ředitelem
závodu.

3.2

Termínová listina obsahuje termíny pohárových i finálových závodů pro běžný kalendářní
rok.

3.3

Termíny závodů, uveřejněné v STP příslušného roku, jsou závazné.

4

ODVOLÁNÍ SOUTĚŽE

4.1

Pokud se pořadatel soutěže, uvedené v termínové listině, rozhodne soutěž ještě před
termínem přihlášek zrušit, je povinen o této skutečnosti ihned informovat na webu
www.pppohar.cz popřípadě na www.plavani.info

4.2

Pokud není možno soutěž uvedenou v STP v termínové listině uskutečnit a stane se tak
až po termínu přihlášek, je pořadatel povinen podat zprávu o odvolání soutěže všem
přihlášeným.

4.3

Zpráva o odvolání soutěže musí být uveřejněna nejpozději 48 hodin před zahájením
soutěže na webových stránkách dálkového plavání www.pppohar.cz popřípadě na
www.plavani.info.

5

ZÁKAZ SOUTĚŽÍ

5.1

ČSPS může, pokud pro to jsou mimořádné důvody (epidemie, karanténa, mimořádné
klimatické podmínky, státní smutek apod.), vydat zákaz pořádání soutěží v celé republice
nebo určité oblasti a to na určitý termín nebo období.

6

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ PRAVIDLA

6.1

Sportovně technická pravidla obsahují termínovou listinu, rozpisy závodů, rámcové
pokyny pro organizování soutěží, základní bezpečnostní pokyny a adresář organizátorů

6.2

Sportovně technická pravidla (dále jen STP) schvaluje ředitel závodů.

6.3

Údaje v STP jsou závazné pro všechny závodníky, oddíly / kluby, orgány a členy ČSPS.
Nedodržení ustanovení STP se považuje za porušení soutěžního řádu.

7

ROZPIS SOUTĚŽE

7.1

Rozpisy soutěží obsahují základní údaje o soutěži a technické, ekonomické a organizační
pokyny pro závodníky, plavecké oddíly / kluby, které se chtějí soutěže zúčastnit. Rozpis
soutěže musí obsahovat:

7.2

Všeobecná ustanovení
a) úplný název soutěže
b) pořadatele soutěže a organizátora
c) termín, místo a hodinu konání soutěže
d) termín, adresu a způsob podaní přihlášek
e) hospodářské a organizační podmínky soutěže
f) e-mailovou adresu a telefonické spojení na pracovníka, který podává podrobnější
informace o soutěži

7.3

Technická ustanovení
a) program soutěže a časový pořad, pořadí disciplín, případně kvalifikační limity pro
účast v soutěži
b) popis závodiště - délku okruhu
c) výši a způsob úhrady startovného
d) způsob a čas kontroly dokladů závodníků
e) způsob vyhodnocení soutěže, soutěžní kategorie, tituly, ceny

8

PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI JEDNOTLIVCŮ
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8.1

Rozpis soutěže může stanovit termín a způsob přihlašování a to buď s použitím systému
e-mail nebo s použitím formuláře na závodě PPP

8.1.1

"Formulář přihlášky" musí obsahovat:
• název soutěže, místo, datum
• závaznou zkratku oddílu-klubu, pokud je vyplňována
• příjmení, nezkrácené jméno a ročník narození závodníka
• trať a případně vypsaný čas, stanoví-li to rozpis soutěže
• počet přihlašovaných závodníků a závodnic
• datum přihlášky
• jméno a kontakt činovníka oddílu-klubu, pokud přihlašuje jejich členy

8.1.2

Odkaz na mail je k dispozici na stránkách www.pppohar.cz

8.2

Oddíly mohou přihlašovat závodníky a závodnice, kteří v termínu přihlášek byli
registrováni v klubu, který přihlášku posílá

8.3

Při prezentaci může vedoucí družstva nebo trenér změnit délku přihlášené tratě u daného
závodníka pouze směrem dolů (tedy z 3 km na 500 m ap.)

8.4

Taková změna není zpoplatněna přirážkou ke startovnému, uvedenému v rozpise.

9

ODVOLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

9.1

Podaná přihláška, která byla pořadatelem přijata, zavazuje k účasti.

9.2

Odvolat přihlášku je možné odhláškou nebo omluvou.

9.3

Neúčast v soutěži, do které byl závodník řádně přihlášen, s výjimkou případů podle odst.
9.2, podléhá disciplinárnímu řízení a peněžitému plnění jako by byl závodník na startu.
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STARTOVNÍ LISTINA

10.1

Pro jednotlivé soutěže, jejich organizaci a průběh, je závazná startovní listina.

10.2

Startovní listina obsahuje:
• úplný název a místo soutěže
• datum a hodinu začátků jednotlivých závodů
• disciplíny v pořadí podle rozpisu soutěže
• zařazení závodníků v jednotlivých disciplínách s uvedením příjmení, jména, ročníku
narození a zkratky plaveckého oddílu-klubu

10.3

U závodů Pardubického Plaveckého Poháru se předpokládá přijetí všech řádně
přihlášených závodníků, pokud tomu odpovídají příslušné podmínky.

10.4

Startovní listina, pokud ji neobdrží každý ze startujících oddílů, musí být vyvěšena na
viditelném a přístupném místě závodu a musí ji mít k dispozici v dostatečném množství i
sbor rozhodčích.
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DOKLADY ZÁVODNÍKŮ A JEJICH KONTROLA

11.1

Závodník, který se zúčastní soutěže Pardubického Plaveckého Poháru, musí při kontrole
dokladů předložit platný registrační průkaz ČSPS, pokud chce plavat za uvedený oddílklub. Pokud neplave za klub, prokáže se jiným vhodným způsobem

11.2

Termín, místo a hodina kontroly dokladů jsou stanoveny rozpisem soutěže

11.3

Závodníci, kteří se do konce stanovené doby neprezentují, budou automaticky vyškrtnuti
ze startovní listiny a bude na ně nahlíženo, jako na neomluvené závodníky na které se
vztahuje povinnost uhradit startovné.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Výsledky soutěží Pardubického Plaveckého Poháru musí být zpracovány takto:
12.1

Strana 1 - titulní list
• úplný a nezkrácený název pořadatele soutěže
• přesný a úplný název závodu podle rozpisu
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• termín a místo konání včetně adresy - popis závodiště
• teplota vody, vzduchu a povětrnostní podmínky - jméno a podpis vrchního
rozhodčího.
• sbor rozhodčích - obsazení všech funkcí rozhodčích s uvedením příjmení,
nezkráceného jména a rozhodcovské třídy
12.2

Strana 3 a další – vlastní výsledky:

12.2.1

Jednotlivé disciplíny musí být zapsány podle času startu. Nejprve muži, pak ženy.

12.2.2

Výsledková listina se sestavuje společně pro masters, muže a dorostence, masters, ženy
a dorostenky, zvlášť pro starší a mladší žactvo

12.2.3

U každého závodníka musí být uvedeno:
• pořadí určené vrchním časoměřičem
• příjmení, nezkrácené jméno, rok narození, závazná zkratka oddílu-klubu, pokud byla
použita v přihlášce
• výsledný čas s přesností na desetinu vteřiny
• mezičasy jednotlivých okruhů (nemusí být součástí výsledků, pokud je časoměřič
nezaznamenal)

12.2

Jako výsledků je možno použít čitelných výstupních sestav z počítače, za předpokladu, že
budou dodržena kritéria stanovena v odstavcích 12.1 až 12.2

12.3

Výsledky z Pardubického Plaveckého Poháru musí být uveřejněny na webových stránkách
www.pppohar.cz nejpozději do 7 dnů po skončení soutěže.
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PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ

13.1

Práva vedoucího družstva: (i) jednat s vrchním rozhodčím jménem svého družstva a jeho
členů, (ii) podávat jménem plaveckého oddílu, v souladu s pravidly, protesty a námitky,
(iii) upozornit před zahájením závodů vrchního rozhodčího na případné závady, které
mohou nepříznivě ovlivnit regulérnost závodů, zdraví nebo bezpečnost závodníků

13.2

Povinnosti vedoucího družstva a trenéra: (i) dodržovat pravidla, soutěžní řád a ustanovení
rozpisu soutěže, (ii) chovat se na závodech ukázněně a řídit se rozhodnutím rozhodčích,
(iii) provést prezentaci a případně předložit vrchnímu rozhodčímu nebo pověřenému
funkcionáři před zahájením závodů doklady závodníků předepsané soutěžním řádem nebo
rozpisem soutěže, (iv) odpovídat za zdravotní způsobilost svých závodníků, (v) dbát na
disciplínu a vystupování závodníků svého oddílu, (vi) zabezpečit včasný nástup závodníků
k zahájení závodů, k prezentaci a k vyhlašování vítězů, (vii) v čase stanoveném
pořadatelem vyúčtovat hospodářské záležitosti

13.3

Povinnosti závodníků: (i) dodržovat pravidla, soutěžní řád a ustanovení rozpisu soutěže,
(ii) chovat se na závodech ukázněně a řídit se rozhodnutími rozhodčích, (iii) zúčastnit se
nástupu při zahájení soutěže, (iv) dostavit se včas k prezentaci, (v) dostavit se včas k
vyhlašování vítězů

13.4

Povinnosti pořadatele soutěže: (i) zajistit a zabezpečit místo a trať závodu podle pravidel
a rozpisu, (ii) zabezpečit pro závody účast stanoveného počtu kvalifikovaných rozhodčích
dle pravidel, (iii) zajistit zdravotní službu, (iv) zajistit zpracování výsledků, jejich
zveřejnění, (v) uschovat záznamy časoměřičů a rozhodčích v cíli do konce kalendářního
roku, ve kterém byl závod uspořádán
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NÁMITKY

14.1

Předmětem námitek se může stát jen záležitost řádně odůvodněná a podložená doklady.
Námitky související s průběhem soutěže je možné podat v těchto případech: (i) při
porušení pravidel plavání na otevřených vodách, soutěžního řádu nebo ostatních
vnitrosvazových předpisů, (ii) při porušení ustanovení sportovně technických pravidel, (iii)
při nedodržení rozpisu soutěže.

14.2

Námitky je nutno podat v těchto termínech: (i) pokud je důvod námitky znám před
začátkem soutěže, musí být námitka uplatněna před stanoveným začátkem soutěže a to
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písemně vrchnímu rozhodčímu, (ii) pokud je důvod námitky znám až v průběhu soutěže,
musí být námitka uplatněna v průběhu soutěže, nejpozději do 30 minut po jejím
skončení, (iii) pokud není možno důvod námitky zjistit v průběhu soutěže, musí být
námitka uplatněna nejpozději do 15 dnů po skončení soutěže a to doporučeným dopisem
namítajícího závodníka nebo oddílu na adresu organizátora soutěže.
14.3

K námitce musí být přiložen vklad resp. doklad o zaplacení vkladu. Závazná výše vkladu
je v soutěžích pořádaných v rámci Pardubického Plaveckého Poháru (i) 100Kč –
jednotlivci, (ii) 200 Kč – družstva.

14.4

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají.

14.5

Převzetí vkladu potvrdí vrchní rozhodčí resp. Ředitel Pardubického Plaveckého Poháru
nebo jeho zástupce. Při zamítnutí námitky propadá vklad ve prospěch řídícího orgánu
soutěže, který o věci rozhodl.

14.6

Pokud bylo námitce nebo odvolání vyhověno, vklad se namítajícímu vrátí.

14.7

O námitce rozhoduje: (i) v průběhu soutěže vrchní rozhodčí a to nejpozději do 60 minut
po skončení příslušné soutěže, (ii) o písemných námitkách před, anebo po skončení
soutěže, které byly zaslány na adresu řídícího orgánu soutěže, rozhodne tento nejpozději
do 30 dnů od doručení a ve stejném termínu oznámí rozhodnutí namítajícímu závodníkovi
nebo oddílu.

14.8

K odvolání je nutné přiložit doklad o složení vkladu ve výši dle článku 14.3.

15

STARTOVNÉ

15.1

Pořadatelé Pardubického Plaveckého Poháru mohou požadovat od účastníků soutěže
peněžité částky ke krytí organizačních nákladů, tzv. Startovné. O výši částky rozhoduje
ředitel závodu.

15.2

Výše startovného musí být jednoznačně uvedena v rozpisu soutěže.
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5. BODOVÁNÍ PPP
1. Každý plavec registrovaný i neregistrovaný v Českém svazu plaveckých sportů nebo ve Slovenskej
plaveckej federácii nebo dalších federací, získává v závodě pořádaného v rámci Pardubického
Plaveckého Poháru body dle bodovací tabulky.
2. Body jsou přidělovány dle bodovací tabulky a to v kategoriích mužů, žen, starších a mladších žáků
/ žaček. Pokud je v daném jednotlivém závodě více než 25 startujících ve výše uvedených
kategoriích, bodování ze závodu je ohodnoceno koeficientem 1,2 (násobek). Pokud je startujících
více než 40, koeficient se zvyšuje na 1,4. Závody, s označením „finále“ a „Noční závod“, jsou
ohodnoceny koeficientem 2. Finálový koeficient bude započtený jen plavcům, kteří mají před
finále odplaváno v PPP alespoň 2.4km.
3. Body získává plavec z každého jednotlivého závodu dle vypsané tratě. Do celkového pořadí
jednotlivců se však započítává pouze 6 nejlepších bodových zisků v dané sezóně (ročníku).
4. Z celkového pořadí jednotlivců jsou selektovány jednotlivé kategorie (mladší a starší dorost,
masters A, B, C, D, E atd.) dle ročníku narození. Umístění v jednotlivé kategorii tedy odpovídá
posloupnosti v celkovém pořadí.
5. V případě jakéhokoliv zkrácení původně vypsané tratě z důvodů uplatnění pravidla 5.5.2. se body
udělují dle skutečně odplavané vzdálenosti. V soutěži žactva se body krátí adekvátně se
zkrácením tratě (zkrácením tratě na polovinu = body také na polovinu)
6. Jakékoliv jiné zkrácení tratě (tj. aplikování jiných bodů pravidel, vrchního rozhodčího – především
z bezpečnostních, technických a jiných důvodů) nemá naopak na bodování žádný vliv – pak jsou
body přidělovány podle původně vypsané tratě.
7. Bodová hodnota se stanoví s přesností na 0,1 bodu a to i v případě koeficientů.
8. Bodová tabulka se základním koeficientem 1,0 (dále na www.ppohar.cz)
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aquatlon

plavecký závod
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

100m
10
8
6
5
4,5
4
3,5
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

500m
20
16
12
10
9
8
7
6
5
4,5
4
3,5
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.5km
30
25
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Triatlon

100m/1km

1500m/4.5km

500m/9,2km/2,4km

10
6
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
20
15
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

100
60
40
30
25
22
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6. VĚKOVÉ KATEGORIE
Kategorie
o nejmladší žactvo (chlapci a dívky)
o mladší žactvo (chlapci a dívky)
o starší žactvo (chlapci a dívky)
o kadeti (chlapci a dívky)
o mladší dorostenci, dorostenky
o starší dorostenci, dorostenky
o muži, ženy
o masters (muži, ženy)
▪ masters „A“ (muži a ženy)
▪ masters „B“ (muži a ženy)
▪ masters „C“ (muži a ženy)
▪ masters „D“ (muži a ženy)
▪ masters „E“ (muži a ženy)
▪ masters „F“ (muži a ženy)
▪ masters „G“ (muži a ženy)
▪ masters „H“ (muži a ženy)
▪ masters „I“ (muži a ženy)
▪ masters „J“ (muži a ženy)
▪ masters „K“ (muži a ženy)
▪ masters „L“ (muži a ženy)
▪ masters „M“ (muži a ženy)

23

Ročník narození
2010 – 2013
2008 – 2009
2006 – 2007
2004 – 2005
2002 – 2003
2000 – 2001
1995 – 1999

Věk
6 – 9 let
10 – 11 let
12 – 13 let
14 – 15 let
16 – 17 let
18 – 19 let
20 – 24 let

1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945
1940
1935
1934

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

– 1994
– 1989
– 1984
– 1979
– 1974
– 1969
– 1964
– 1959
– 1954
– 1949
– 1944
– 1939
a starší

– 29 let
– 34 let
– 39 let
– 44 let
– 49 let
– 54 let
– 59 let
– 64 let
– 69 let
– 74 let
– 79 let
– 84 let
let a starší

7. GEOOBCHOD CUP – RODINNÝ TÝMOVÝ ZÁVOD
Součástí Pardubického Plaveckého Poháru je také rodinný týmový závod GEOOBCHOD CUP. Tohoto
závodu se mohou zúčastnit maximálně 3 členové a minimálně 2 členové jedné rodiny. Jednou
přihlášená rodina nemůže měnit členy svého týmu a je nutné, aby účastníci byli mezi sebou v nějakém
příbuzenském vztahu.
1.1

Účastníci
• rodinní příslušníci = příbuzenský vztah
• tří nebo dvou členné týmy

2.1

Součet bodů
• všechny body jednotlivých účastníků vyplavené v PPP 2019 se započítávají do
konečného pořadí týmu v soutěži GEOOBCHOD CUP

3.1

Hlavní cena – LET BALÓNEM
• Hlavní cenou je let balónem pro vylosovaný rodinný tým
• Hlavní cena bude vylosována na posledním závodu PPP na Mělicích a podmínkou
převzetí je osobní účast na vyhlášení
• Každý tým bude zařazen do slosování tolikrát, kolikrát se zúčastní alespoň dva
členové rodinného týmu
• Pořadí GEOOBCHOD CUP bude také vyhlášeno, ale nebude mít vliv na vylosování
hlavní ceny

8. LITEX CUP – SÉRIE ZÁVODU NA 1500M
Součástí Pardubického Plaveckého Poháru je také série závodů na 1500m LITEX CUP. Tohoto závodu
se mohou účastnit všichni startující na 1500m.
1.1

Účastníci
• Kdokoli, kdo uplave 1500m při závodě PPP

2.1

Součet bodů
• všechny body jednotlivých účastníků vyplavené v PPP 2019 na 1500m se
započítávají do konečného pořadí v soutěži LITEX CUP

3.1

Hlavní ceny – Poukázky na nákup zboží LITEX
• Hlavní cenou jsou poukázky na nákup zboží u firmy LITEX pro první tři muže a první
tři ženy.
• Každý účastník Litex cupu dostane jeden slevový kupón na nákup v hodnotě 20%.
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9. CZECH TRI CUP - AQUATLON
Součástí Pardubického Plaveckého Poháru je série závodů v aquatlonu - Czech TRI Cup. Tohoto
závodu se mohou účastnit všichni startující.
Závod je kombinací plavání a běhu bez přerušení - tj. závodníci absolvují nejprve plaveckou část
(společně s plaveckým závodem), přičemž po průchodu cílem plav. části přecházejí bez přerušení přes
depo (obutí se) do běžecké části závodu a do cíle.
9.1

Účastníci
•
Každý závodící v plaveckém závodě PPPoháru, který absolvuje po plavecké
rovněž běžeckou část závodu v limitu (15 minut pro závod 100m/1km, 30 minut pro
závod 500m/2.5km a 1 hodina 10 minut pro závod 1500m/5km).

9.2

Součet bodů
•
Do konečného pořadí o pohár Czech TRI Cupu se započítává 5 nejlepších
bodových zisků z jednotlivých závodů odpovídajících absolutnímu pořadí mužů a žen
v závodě bez rozdílu věku v daném ročníku Pardubického plaveckého poháru.
•
Do konečného pořadí ve všech věkových kategoriích mužů a žen bude
započítáváno vždy 5 nejlepších bodových zisků dle pořadí v dané věkové kategorii
v závodě v daném ročníku Pardubického plaveckého poháru.

9.3

Hlavní cena – putovní Pohár Czech TRI Cupu
•
Hlavní cenou poháru Czech TRI Cupu je velký putovní pohár, do něhož budou
nesmazatelně vyryta jména hlavních vítězů v kategorii mužů a žen bez rozdílu věku.
Body do soutěže o pohár Czech TRI Cupu budou udělovány dle absolutního pořadí
mužů a žen v každém závodě bez rozdílu věku dle bodovací tabulky.
Pohár pak bude stále vystaven v AquaCentru plaveckého areálu v Pardubicích.

9.4

Tratě a průběh závodu
•
Závodí se v aquatlonu - tj. ve spojení plavání a běhu (v tomto pořadí) v dané
distanci dle rozpisu závodu. Závodníci absolvují plaveckou část spolu se závodníky
startujícími v plaveckém závodě. Po absolvování celého plaveckého závodu přecházejí
výběhem z vody do připraveného „depa“ na břehu a po obutí absolvují běžeckou část.
Pořadí je určeno časem měřeným od startu plavecké části závodu do proběhnutí cíle
běžecké části.
•
Závodní tratě (vyjma noční 500-ky) budou takové:
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