
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecná ustanovení 
 
1. Pořadatel z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá Plavecký 

klub Slavia VŠ Plzeň 

Spolupořadatel   Plavecká škola Slavia VŠ Plzeň 

2. Adresa pořadatele 

PK Slavia VŠ Plzeň 
Bc. Ing. Tomáš Kotora – ředitel soutěže 
Mobil: 737 955 578 
E-mail: kotora@bazenslovany.cz 
 
Plavecká škola Slavia VŠ Plzeň  
Renata Kielbergerová – sportovní ředitelka  
Mobil: 734 253 480 
E-mail: kielbergerova@bazenlochotin.cz 

 

3. Termín konání  čtvrtek 14. září 2017  
 
4. Místo konání  Plavecký areál města Plzně – bazén Slovany  

adresa: nám. Generála Píky 42, Plzeň 

5. Kategorie I. kategorie – 4. ročník ZŠ (pro školní rok 2017/2018), smíšená 
kategorie – malé a velké školy  

Startují smíšená družstva, která se kvalifikovala jako vítězná z 
krajských soutěží I. kola SLZŠ 2016/2017: 

a) škol do 25 žáků ve 3. třídách v uplynulém školním roce (dále jen 
malé školy) - počet žáků v družstvu 6+1 náhradník 

b) škol nad 25 žáků ve 3. třídách v uplynulém školním roce (dále jen 
velké školy) - počet žáků v družstvu 12+1 náhradník 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky: 

• družstvo je složeno žáků jedné školy 

• členové družstva musí být žáky 4. tříd školního roku 2017/2018 

• členové družstva musí být zaregistrováni v systému krajských 
soutěží I. kola 

Všechny podmínky musí být splněny zároveň!  
 
6. Organizační výbor  

 ředitel soutěže, Tomáš Kotora   

 sportovní ředitel, Renata Kielbergerová 

 hospodářka, Zuzana Panýrková 

                                      ubytování a stravování, Patrik Davídek 

                                      produkce, IMA Production, s.r.o. 

mailto:kotora@bazenslovany.cz


7. Čestné předsednictvo  

 hejtman Plzeňského kraje, Josef Bernard   

 primátor statutárního města Plzeň, Martin Zrzavecký 

                                      prezident AŠSK, Karel Kovář 

                                      garant plavání AŠSK, Petr Lukášek 

 předseda KR AŠSK, Roman Kuběna 

 předseda ČSPS, Petr Ryška 

 
8. Přihlášky zasílejte na adresu sportovní kanceláře pouze emailem do 5. 9 2017 na 

předtištěném formuláři, který je přílohou těchto propozic. V přihlášce 
uveďte název školy s přesnou adresou, jméno vedoucího družstva, 
telefon, fax, e-mail. Dále u každého závodníka přihlašovaný čas na 25 
m dosažený v I. kole SLZŠ, který bude sloužit k nasazení do individuální 
disciplíny na 25 m.  
Při prezenci lze provést změnu v soupisce (nemoc závodníka atd.), 
způsobem popsaných níže. V den soutěže nahlásí každý vedoucí dva 
(malé školy), resp. čtyři (velké školy) vybrané závodníky svého 
družstva, kteří budou startovat v doprovodné soutěži. Informace a 
výsledkový servis na stránkách 
http://www.sportovniligazs.cz/sport/plavani/vysledky/ nebo na 
stránkách projektu:  www.sportovniligazs.cz 

9. Účastníci 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). 

10. Finanční zabezpečení republikového finále  

technické a organizační zajištění soutěže proběhne na základě 
uzavřené Smlouvy o pořadatelství a schváleného rozpočtu akce 
sekretariátem AŠSK.  

11. Účastnický poplatek  neplatí se. 

12. Prezence         14. září 2017 od 09:30 do 10:00 v kanceláři Plaveckého bazénu 
Slovany, nám. Generála Píky 42, Plzeň 

Vedoucí při prezenci odevzdá originál definitivní soupisky družstva na 
předtištěném formuláři (viz Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve 
školním roce 2016/17) potvrzenou ředitelem školy. Vedoucí také 
předloží zdravotní průkazky pojištěnce účastníků – originál (+ kopie) 
nebo seznam družstva s uvedením ZP, evidenčního čísla a data 
narození. 

13. Finanční zabezpečení účastníků RF  

členům i nečlenům AŠSK je hrazeno stravování a ubytování (pouze pro 
družstva ze vzdálenějších destinací, tj. vzdálenost nad 200 km  
a doba dojezdu přes 2,5 hodiny). Jízdné se neproplácí. 

 

http://www.sportovniligazs.cz/sport/plavani/vysledky/
http://www.sportovniligazs.cz/


14. Doprava do místa konání 
  

vlakem: z Prahy na hl. n. Plzeň, tramvají č. 2 ze zastávky hlavní nádraží 
do zastávky bazén Slovany směr Světovar, projít kolem bazénu a ZŠ. 
autobusem: na CAN Plzeň, tramvají č. 2 do zastávky bazén Slovany 
směr Světovar, projít kolem bazénu a ZŠ (www.pmdp) zastávkové 
jízdní řády. 

    
15. Ubytování  

Domov mládeže VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň – Částkova 58, telefon 
377 418 561 

 

Upozornění: Ubytování je zajištěno pouze pro družstva ze 
vzdálených destinací, tj. vzdálenost nad 200 km a doba dojezdu přes 
2,5 hodiny. 
Vedoucí družstev, která chtějí využít možnost ubytování, musí 
zaslat potvrzení o účasti a seznam ubytovaných nejpozději do 7. 9. 
2017 na adresu: gdovinova@ima-pro.cz  

 
16. Stravování:   

 čtvrtek 14.9. – oběd formou obědového balíčku pro všechny účastníky, 
který bude distribuován během závodů na bazénu. 

                    Pozn. pro ubytovaná družstva bude zajištěna večeře dne 13.9. 2017  
a snídaně 14.9. 2017 v jídelně Domova mládeže VOŠ a SPŠE Plzeň.  

17. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola!  

(vyhláška MŠMT č.55/2005 § 7, odst. 2) Vedoucí družstev odpovídají 
po celou dobu konání RF za bezpečnost a chování všech členů výpravy. 

18. Úrazové pojištění     účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných asociací nejsou 
pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám. Výkonný výbor AŠSK ČR 
doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové 
pojištění. Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili 
možnosti zákonného pojištění žáků ZŠ. 

Po dobu konání akce bude přítomna zdravotní služba zajištěná 
pořadatelem. 

Technická ustanovení 

1. Podmínky účasti soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR  
a těchto propozic. Startovat mohou pouze žáci příslušné školy na 
základě přihlášky, kteří budou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem 
školy; vedoucí družstva zodpovídá za zdravotní způsobilost účastníků 
soutěže; v případě změny v soupisce je vedoucí družstva povinen 
předložit aktuální soupisku potvrzenou ředitelem školy. Účastníci jsou 
povinni mít během celé soutěže u sebe kartičku zdravotní pojišťovny.  

2. Technická porada technická porada vedoucích družstev se uskuteční po rozplavání 
14.9.2017 od 10:35 hodin v prostoru Karibik koutku plavecké haly. 
Technická porada je povinná pro alespoň jednoho vedoucího za každé 
družstvo. 

3. Rozhodčí              zajišťuje PK Slavia VŠ Plzeň  

mailto:gdovinova@ima-pro.cz


4. Soutěžní komise  hlavní rozhodčí  
 garant sportu AŠSK ČR 
 ředitel soutěže 
 zástupce družstev malých škol 
 zástupce družstev velkých škol 
  (budou zvoleni na technické poradě) 

5. Protesty je možné podávat do 15 minut po vzniku příčiny se vkladem 300 Kč, 
který v případě zamítnutí protestu propadá pořadateli. Protesty bude 
řešit soutěžní komise.  

6. Startují vítězná družstva malých škol jednotlivých krajů na základě výsledků  
I. kola SLZŠ (6+1) 

vítězná družstva velkých škol jednotlivých krajů na základě výsledků  
I. kola SLZŠ(12+1) 

Družstvo doprovází max. 2 vedoucí, ideálně žena a muž (vzhledem 
k převlékání závodníků smíšených družstev a jejich rozdělení do šaten).  

7. Disciplíny           soutěž se skládá: 

1. z hlavního štafetového závodu na 25 m, přičemž družstvo malých 
škol poplave 6 x 25 m volný způsob a velkých škol 12 x 25m volný 
způsob. Startuje se skokem!  

2. závodu jednotlivců na 25 m volným způsobem se skokem (startují 
všichni závodníci bez výjimky) 

3. doprovodné soutěže – štafetového závodu v plavání s velkou deskou 
na 25 m libovolným způsobem (z vody, při startu se závodník drží 
madla startovního bloku či stěny a končí svůj úsek dotykem desky na 
obrátkové, resp. cílové stěně) – u malých škol soutěží dva vybraní 
závodníci (2 x 25 m) každého družstva a u velkých škol čtyři vybraní 
závodníci (4 x 25m) každého družstva. Jména vybraných závodníků 
nahlásí každý vedoucí družstva při prezenci.  

Je povinností každého družstva, zúčastnit se všech výše uvedených 
soutěží  
 
Doporučení: Každý účastník by měl mít s sebou plavecké brýle  
a plaveckou čepici. 

8. Měření časů  měření časů probíhá pomocí elektronické časomíry Omega 

9. Ceny                 vítězná družstva získají skleněné poháry MŠMT, družstva na druhém  
a třetím místě obdrží poháry SLZŠ. Družstva na prvních třech místech 
získají medaile. Všechna družstva obdrží diplomy za umístění a věcné 
ceny, které zajistí partneři a pořadatel. Současně budou vyhlášeni 
nejlepší vítězné dvojice či čtveřice doprovodných soutěží, které obdrží 
diplomy, medaile, věcné ceny. Ceny dodávají partneři SLZŠ, 
společnosti Sportisimo a Aquapalace.  

10. Občerstvení: Restaurace je umístěna v prostorách bazénu.  
 



11. Zdravotní služba:  
Zajištěna pořadatelem na náklady AŠSK. 

12. Důležité upozornění 

• Povinností družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného 
ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým 
hodnocen mimo soutěž! 

• Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat 
neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže 
vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit 
pořadateli vzniklé náklady na jeho účast. 

• Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na RF bez písemné, 
prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před konáním RF 
(poštou, e-mailem) a příslušný kraj nepošle náhradu, je původně 
nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady spojené 
s přípravou jeho startu. 

 

 
Renata Kielbergerová                Tomáš Kotora                                    Petr Lukášek 
  sportovní ředitelka                            ředitel soutěže                              garant sportu AŠSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM 

9:30–10:00   prezence – bazén Slovany Plzeň 

10:00–10:30  rozplavání 

10:35–10:50  technická porada – Karibik koutek 

11:00   slavnostní zahájení  

11:15    zahájení soutěží – pořadí disciplín: 

1. individuální soutěž na 25 m - max. 32 rozplaveb  

2. vložený závod na 100 m polohovým závodem patronky soutěže, Petry Chocové 

3. štafetový závod malé školy na 6x 25 m VZ - 2 rozplavby  

4. štafetový závod velké školy na 12x 25 m VZ - 2 rozplavby  

5. doprovodná soutěž na 2x 25 m s velkou deskou libovolným způsobem = malé školy -  

2 rozplavby 

6. doprovodná soutěž na 4x 25 m s velkou deskou libovolným způsobem = velké školy -  

2 rozplavby  

11:30–13:00   distribuce obědových balíčků 

13:30   vyhlášení vítězů a závěrečný ceremoniál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



NÁVRATKA 
 
 

Škola: 
 
Kategorie: 
 
Příjezd (jakým způsobem): 
 
Příjezd (kdy): 
 
Vedoucí: 
 
Mobil: 
 
E-mail: 
 
Ubytování ANO/ NE: 
 
Počet osob: 
 
Návratku odesílejte společně s přihláškou na RF. 
 
Odešlete na e-mail:  kotora@bazenslovany.cz a gdovinova@ima-pro.cz 
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PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA MALÉ ŠKOLY NA RF SLZŠ V PLAVÁNÍ 2017 PLZEŇ 

zaslat do úterý 5.9.2017 

ŠKOLA:         

Závodník Příjmení Jméno Roč.nar. Přihlaš.čas 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

Náhradník     

     

Štafeta Název školy   Kraj Přihlaš. čas 

          

     

Doprovodná soutěž – uvést v případě, že budou závodníci známi předem 

Závodník Příjmení Jméno Kraj Přihlaš.čas 

1.         

2.         

 
 

Vedoucí družstva E-mail Číslo tel. 

      

   

 
 
 
 
Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 
 
 
 
 
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně 
uvedení na soupisce jsou žáky denního studia 
školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků 
není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. 
zdravotní klasifikaci.  
 

 
Razítko a podpis ředitele školy 

 
 

 

V ______________________ dne: __________  

 
 
 
 
 
 
 

 

JE Členem AŠSK 
ČR 

(nehodící se 
škrtněte) NENÍ 



 
PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA VELKÉ ŠKOLY NA RF SLZŠ V PLAVÁNÍ 2017 PLZEŇ 

zaslat do úterý 5.9.2017 

ŠKOLA:         

Závodník Příjmení Jméno Roč.nar. Přihlaš.čas 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

Náhradník     

     

Štafeta Název školy   Kraj Přihlaš. čas 

          

Doprovodná soutěž – uvést v případě, že budou závodníci známi předem 

Závodník Příjmení Jméno Kraj Přihlaš.čas 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

Vedoucí družstva E-mail Číslo tel. 

      

   

 
Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 
 

 
 
 
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně 
uvedení na soupisce jsou žáky denního studia 
školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků 
není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. 
zdravotní klasifikaci.  
 

 
Razítko a podpis ředitele školy 

 
 

 

V ______________________ dne: __________  

  

JE Členem AŠSK 
ČR 

(nehodící se 
škrtněte) NENÍ 



 
SEZNAM UBYTOVANÝCH* 

 

Republikové finále SLZŠ v plavání  –  
14. 9. 2017 – Plzeň  

Název a adresa ZŠ: 
 
Seznam ubytovaných: 
  

Poř.                Jméno dat. 
naroz. 

               adresa bydliště        

1.  
 
 

  

2.  
 
 

  

3.  
 
 

  

4.  
 
 

  

5.  
 
 

  

6.  
 
 

  

7.  
 
 

  

8.  
 
 

  

9.  
 
 

  

10.  
 
 

  

11.  
 
 

  

12.  
 
 

  

 
Doprovod:  

   

1. 
 
 

2. 

 

* Vyplněné prosím odešlete na níže uvedený e-mail  
do 6. 9. 2017: gdovinova@ima-pro.cz 
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