
Návrh podsekce ZP na VH 26.3.2023
Pravidla ZP – upřesnění čepice

ZP2.6.  Soutěžící nesmí během soutěže použít nebo mít na sobě prostředek, který zvyšuje odolnost
vůči chladu (neoprenový a jiný oděv, ponožky, rukavice, boty nad kotník apod.) s výjimkou plavecké
čepice. Použití bot do vody je na zvážení každého soutěžícího.  navrhujeme doplnit větu: Plavecké
čepice mohou být maximálně dvě, přičemž jedna z nich může být neoprenová.

Odůvodnění:
Běžně používaná praxe a dovysvětlení neobratné formulace ve stávajícím SŘ

Soutěžní řád - přihlašování

Původní znění:

9.1. Rozpis  soutěže  stanoví  způsob  přihlašování.  Užívá  se  tiskopisů  “Soupiska  k soutěžím
v dálkovém a zimním plavání”.

9.1.1. Soupiska musí být vypsána strojem nebo hůlkovým písmem a obsahuje:

 závaznou zkratku oddílu

 název, datum a místo konání soutěže

 příjmení, nezkrácené jméno, ročník narození závodníka

 platný výkonnostní otužilecký stupeň

 zakřížkovanou disciplínu – délku přihlašované tratě

 počet přihlášených závodníků a závodnic

 jméno a adresu činovníka, na kterého má být zaslána veškerá korespondence
(protokol, startovní listina, organizační pokyny, výsledky atd.)

9.1.2. Soupiska zaslaná v papírové formě obsahuje podpis odpovědného pracovníka a je opatřena
razítkem oddílu. Soupiska zaslaná elektronickou poštou obsahuje jméno odpovědného pracovníka.

9.2. Při  pozdě  doručené  přihlášce  na  Mistrovství  ČR  rozhodne  vrchní  rozhodčí  soutěže  o
případném startu závodníka, ale pouze mimo soutěž.

9.3. Při pozdě doručené přihlášce nebo přihlášce v místě závodu Českého poháru může pořadatel
účtovat přirážku ke startovnému až do výše 100 %.

Navržené znění:

9.1.       Rozpis soutěže stanoví datum přihlášek a  také způsob přihlášení  po  termínu. K přihlášení
v termínu se užívá standardní IS ČSPS. 

9.2       Pokud oddíl/klub hlásí přihlášku na MČR po termínu, pak tak učiní textovou formou maximálně
však 48 hodin před zahájením závodů. Současně neprodleně uhradí pokutu 500 Kč za každého takto
přihlašovaného  závodníka  na účet   svazu.  Takto  přihlašovaní  závodníci  musí  splňovat  kvalifikační
kritéria pro dané MČR.



Bod 9.3 zůstane beze změny

Odůvodnění:
Návrh změn ohledně elektronického přihlašování vychází ze zavedené praxe a uvádí ji do souladu se 
SŘ. Přihlášení po termínu MČR přibližuje zimní plavání praxi, která je užívána např. v bazénovém 
plavání a dává více možností  plavcům.

Pravidla – hodinky

navrhujeme doplnit bod

ZP2.6.3   Soutěžící   smí  mít   během plavání   na   zápěstí   hodinky/sporttester   převážně   z plastového
materiálu, jejichž žádná část neobsahuje ostré hrany.

Odůvodnění:  Plavci  běžně  používají  čipy,  přičemž  uchycení  hodinek  není  diametrálně  odlišné
(nebezpečnější) od uchycení čipů, zvláště pokud plavci používají u čipů svých pásků. Navíc si plavec
může hlídat časový limit. Dále je podobná praxe používána u daleko masověji obsazovaných závodů
např triatlonu, kde navzdory sporttesterům nejsou evidována zranění těmito pomůckami způsobená.

Návrh na změnu SŘ, dorostenecké kategorie

v bodu 2.2 SŘ – kategorie stávající dorostenci, dorostenky 15 – 19 let ...

navrhujeme rozdělit nově
mladší dorostenci, dorostenky 15 – 17 let
starší dorostenci, dorostenky 18 – 19 let ...

a povolený rozsah závodění upravit:

18.3.1. Pro kategorie dospělých (20 let a starších)
nově
18.3.1. Pro kategorie starších dorostenců a dospělých (18 let a starších)

a dále 

18.3.2. Pro kategorie dorostu platí omezení:
nově
18.3.2. Pro kategorie mladšího dorostu platí omezení:

Komentář, zdůvodnění:
V každém případě jsou neporovnatelné podmínky a možnosti mladších a starších dorostenců, pět let 
je velký interval. Takto by se mohli starší dorostenci přiblížit kategorii dospělých, ale z bezpečnostních
důvodů stále s polovičním limitem na odplavání své trati; tj. týkalo by se to zejména těch 
výkonnějších. 
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