
PLAVTE LIGU S DELFÍNEM
Vyšplouchněte všechny soupeře a vyplavte pro  
svou školu pohár. V nové disciplíně, jejímž patronem  
je delfín, mohou soutěžit školáci už od 8 let!

www.sportovniligazs.cz



PLAVÁNÍ ZŠ 
NOVÁ SOUTĚŽ PRO ŠKOLY

Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Asociace školních sportovních klubů ČR, z. s.

Pořadatel:  Asociace školních sportovních klubů ČR, Asociace plaveckých škol a Česká unie školního plavání.

Kategorie: I. kategorie – 3. ročník ZŠ, smíšená kategorie, malé školy, velké školy

Termíny: První (kvalifikační) kolo soutěže se koná od 10. 9. 2016 do 26. 6. 2017.
  Na základě výsledků kvalifikace z prvního kola postupuje nejlepší škola z každého kraje a kategorie  

do republikového finále (ze Středočeského kraje postupují první dvě školy v každé kategorii).
 Druhé kolo (republikové finále – RF) se koná v září 2017 v Plzni.
 Účast na RF: vždy nejlepší škola v každém kraji a kategorii (ze Středočeského kraje první dvě školy).
  RF se zúčastní družstva škol: (6 + 1 + učitel – malé školy, 12 + 1 + učitel – velké školy).  

Disciplíny RF: plavání jednotlivců, plavecké štafety škol pro každou kategorii. Konkrétní pravidla  
viz propozice republikového finále – budou vydána 3 měsíce před konáním akce.

Účastníci: Žáci 3. ročníku základních škol, kteří absolvují základní výcvik v plavání.
 I. A / malé školy – počet dětí ve 3. ročníku do 25 dětí 
 I. B / velké školy – počet dětí ve 3. ročníku 26 a více 
 Všichni žáci musí být žáky školy.

  Hodnocení jednotlivců: Po absolvování plavecké výuky bude každému žáku/žákyni změřen čas na 25 m 
volným způsobem s přesností na 0,1 s a jeho/její výkon zaznamenán plaveckou školou do systému, který 
výkon oboduje dle bodového systému. Na základě výsledků jednotlivců a jejich bodového hodnocení 
bude stanoveno pořadí škol (malé školy, velké školy).

  Hodnocení školy: Hodnocení školy se skládá ze součtu bodů prvních 6 žáků školy (malé školy) a prvních 
12 žáků (velké školy). V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí škol počet bodů dalšího žáka v pořadí 
(7. a případně dalšího u malých škol nebo 13. a případně dalšího žáka u velké školy až do rozhodnutí).

Přihlášky:  Každá základní škola se přihlášením do plavecké školy k základní plavecké výuce automaticky zařadí do 
plavecké soutěže SLZŠ. Výsledky jednotlivých žáků školy vkládá do informačního systému AŠSK příslušná 
plavecká škola se souhlasem ředitele školy. Všichni soutěžící musí být žáky jedné školy.

Organizátoři:  Kvalifikační kola organizují plavecké školy.
 Republikové finále organizuje AŠSK ČR, propozice na RF budou vydány do 30. 5. 2017.

Výsledky: Pořadí škol bude pravidelně aktualizováno na webových stránkách www.sportovniligazs.cz.

Poznámka:  Více informací naleznete na www.sportovniligazs.cz a přímo u trenérů plaveckých škol.

Upozornění:  Toto upravené znění pravidel ze dne 11. 11. 2016 nahrazuje původní texty v dříve vydaných a tištěných 
materiálech o plavání SLZŠ.

Pravidla  
a hodnocení škol:


