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Ahoj - Dobrý den všem, 
zasílám počty přihlášených plavců+startů (celkem/M/Z) a následně i počty přijatých na Zimní Přebor 

Prahy a Středočeského kraje 05-06/11/2021. 
 

1. Po uzavření přihlášek, byl celkový počet všech přihlášených plavců 315: M147+Z168 (kapacita 
bazénu je cca 260 plavců), s celkovým počtem startů 2230: M1033+Z1197 
z 24 oddílů a klubů 

 

“Předsedové Krajského svazu ČSPS - Středočeský kraj a Pražského svazu ČSPS rozhodli, že na Zimní 
přebor Prahy a Středočeského kraje, budou přijati přednostně ročníky 2006 a starší (dorost a 
dospělí). 
Žáci (ročníky 2007 a 2008) budou přijati na základě přihlášených časů tak, aby jednotlivé závodní 
půldny nepřesáhly 4 hod. Důvodem je umožnit ročníkům 2006 a starší, si zaplavat kvalifikační časy na 
MČR příslušné kategorie. 
Ročníky 2007 a 2008 mají své samostatné Krajské soutěže.“ 
 

Závodní půldny byly po doplnění žactvem na plné obsazení drah, následně byly všechny disciplíny 
jednotně rozšířeny o 1 rozplavbu žactva-před rozlosováním (netýká se disciplín 23.,24.1500VZ (Z,M) / 
35.,36.800VZ (Z,M). 
 

Přijato bylo celkem plavců 266: M133+Z133 (kapacita bazénu je cca 260 plavců), s celkovým počtem 
startů: 1513: M753+Z760, z 24 oddílů a klubů 

 

 
 

2. Po ukončení přihlášek bylo zjištěno, že u následujících plavců v době konání závodu nebude jejich 
zdravotní prohlídka platná (na základě výpisu systému IS -3 plavci). Pro ponechání plavce ve 
startovní listině závodu, je nutné absolvovat zdravotní prohlídku a její datum doplnit do systému IS 
(zaslat info o absolvování ZP na e-mail: denny.cz@seznam.cz), poslední kontrola proběhne 48 
hod. před zahájením závodu tj. ve středa 03/11/2021 po 16:00 hod. a v případě neuskutečněné ZP 
bude plavec bez odvolání vyškrtnut ze všech svých startů: 

 

AšMB 
STRÁNSKÁ Natalie 2001 
 

MoP 
RYBA Ondřej 2005 
ZVOLSKÝ Vojtěch 2005 

 

3. Po rozlosování všech přihlášených, kdy je snaha hraničně dodržet podmínku týkající se délky 
závodního půldne (4hod), bude start prováděn „přes hlavu“ s minimálními prodlevami, apeluji na 
závodníky o včasné dostavení se k prezentaci u pomocného startéra. 

 



Zimní Přebor Prahy a Středočeského kraje, Mladá Boleslav 
05.-06.11.2021 

Strana 2 z 2 
20211105-06®NOVÁK Zdeněk 

 

4. Případné odhlášky z řad přijatých, budou řešeny přijetím Náhradníka dle přihlášeného času, s 
následným rozlosováním příslušné disciplíny (v případě shody více časů na uvolněné místo, nebude 
toto obsazeno a dráha zůstane volná), poslední kontrola proběhne vždy na začátku rozplavání 
příslušného půldne, netýká se výše startovného -platí stav ukončení odhlášek na IS -středa 03.11.2021 
do 15:59 hod. 
Z tohoto důvodu prosím trenéry o průběžné a včasné provádění známých odhlášek (v IS systému), 
po ukončení odhlášek v IS zasílat na e-mail: denny.cz@seznam.cz). 

 

5. Dle Rozpisu závodu byly v disciplínách 23.1500VZ (Z) / 36.800VZ (M) zařazeny vždy 2 rozplavby (za 
podmínek viz bod.1), v disciplínách 24.1500VZ (M) / 35.800VZ (Z) došlo ke shodě přihlášených časů 
na posledním kvalifikačním místě, z tohoto důvodu byly disciplíny rozšířeny o 1 rozplavbu za 
stejných podmínek. 

 

Omezení a požadavky platí z důvodu: 
.- kapacity bazénu (kapacita je cca 260 plavců) 
.- délky vlastního závodu (odpolední / dopolední / odpolední program) 
.- počty skříněk, počty míst na bazénu, sociální zařízení 
 

Obědy: pro zájemce o oběd v restauraci přímo na bazénu, je možnost stravování, cena je stanovena 
na 120,-Kč (polévka, hlavní jídlo-kuřecí stehno+brambor, okurkový salát). 
Zamluvení oddíly zasílají na e-mail: denny.cz@seznam.cz): 
provést do úterý 02/11/2021 do 12:00 hod 
- výdej a úhrada stravenek bude provedena na bazénu 

 

Vstup: Na bazén nebudou puštěni žádní diváci. Balkón bude uzavřen a bude k dispozici 
přítomným plavcům. 

Na IS ČSPS příslušného závodu, je v příloze ke stažení formulář „potvrzení o 
bezinfekčnosti“, který vedoucí odevzdá při prezenci za všechny účastníky klubu, platí i pro 
přítomné rozhodčí. 
 

Na bazén budou vpuštěny pouze osoby (závodníci-trenéři-vedoucí-rozhodčí), které budou mít splněnu jednu z níže uvedených 
podmínek: 
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT‐PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‐CoV‐2 s negativním výsledkem 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS‐CoV‐2 s negativním výsledkem 
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid‐19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním 

certifikátem o dokončeném očkování že u očkování uplynulo: 
i. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku 

(dále jen „SPC“) nejméně  14 dní 
ii. od aplikace dávky očkovací látky v případě  jedno dávkového schématu posle SPC nejméně 14 dní 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid‐19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS‐CoV‐2 nebo RT‐PCR testu na přítomnost viru SARS‐CoV‐2 neuplynulo více než 180 dní 

 

Vstup do šaten: ve vestibulu bazénu, obdrží vedoucí družstev od člena PO AšMB čipy pro vstup / 
výstup do šaten a na otevření / uzamčení skříněk. Jeden čip je určen pro 2 plavce, skříňky jsou 
umístěny v uzamykatelných samostatných kójích (viz popis zkratek jednotlivých oddílů). 
Jednotná záloha 200,- Kč bude vrácena po odevzdání všech zapůjčených čipů po skončení celého 
závodu, nebo po domluvě s členem PO AšMB následně po ukončení aktivit příslušného oddílu. 
 

Upozornění: v době konání závodů budou bazény v zóně AQUA sloužit veřejnosti, z tohoto důvodu 
ZAKAZUJE SE jakýkoliv vstup do této zóny. Za dodržování zodpovídají přítomní trenéři popř. vedoucí 
družstev jednotlivých klubů a oddílů. 
 

Děkuji a těším se na setkání v pátek 05/11/2021 v Městském bazénu v Mladé Boleslavi. 
S pozdravem 
 

NOVÁK Zdeněk 
AšMB 
30.10.2021 
tel.: 606 261140 
denny.cz@seznam.cz 


