
ZIMNÍ POHÁR 11‐LETÉHO ŽACTVA 2021 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 
Pořadatel                 
KPSP Kometa Brno  

 
Místo závodu                      
Plavecký bazén TJ Tesla, Halasovo náměstí 7, Brno ‐ Lesná   
 
Datum konání a časový rozvrh                     
 sobota 8. 12. 2018 ‐ 13:00 – 13:50 hodin – rozplavání, 14:00 závody                
 neděle 9. 12. 2018 – 8:00 – 8:50 hodin – rozplavání, 9:00 závody 
 
Bazén 
25 m/6 drah, obrátky hladké, poloautomatické ruční měření 
 
Přihlášky 
zasílají oddíly výhradně přes IS ČSPS do 24. 11. 2021 
Seznam přijatých bude zveřejněn v IS ČSPS do 26. 11. 2021.   
 
Hospodářské podmínky 
40,‐ Kč za start v závodě jednotlivců, v závodě štafet se startovné neplatí. Platba hotově při 
prezentaci. 
 
Odhlášky 
Termín pro odhlášení disciplín je čtvrtek 2. 12. 2021 do 14:00 výhradně přes IS ČSPS – 
odhlášky e‐mailem nebudou akceptovány. Oddíly jsou povinny potvrdit účast na 
pcr11.morava@seznam.cz, do pátku 3. 12. 2021 do 19:00 
 

Program disciplín a časový pořad 
 
1. půlden – sobota 4. 12. 2021    2. půlden – neděle 5. 12. 2021 
Začátek závodů 14:00 hod.     Začátek závodů 9:00 hod.  
Rozplavání 13:00 – 13:50 hod.    Rozplavání 8:00 – 8:50 hod.  
1. 100m znak žačky 5 r.     15. 100m volný způsob žáci 5 r.  
2. 100m znak žáci 5 r.     16. 100m volný způsob žačky 5 r.  
3. 200m prsa žačky 4 r.     17. 100m prsa žáci 5 r.  
4. 200m prsa žáci 4 r.      18. 100m prsa žačky 5 r.  
5. 50m volný způsob žačky 5 r.    19. 200m znak žáci 4 r.  
6. 50m volný způsob žáci 5 r.    20. 200m znak žačky 4 r.  
7. 100m motýlek žačky 5 r.     21. 50m motýlek žáci 5 r.  
8. 100m motýlek žáci 5 r.     22. 50m motýlek žačky 5 r.  
9. 100m polohový závod žačky 5 r.    23. 200m polohový závod žáci 4 r.  
10. 100m polohový závod žáci 5 r.    24. 200m polohový závod žačky 4 r.  
11. 200m volný způsob žačky 4 r.    25. 200m volný způsob žáci 4 r.  
12. 400m volný způsob žáci 3 r.    26. 400m volný způsob žačky 3 r.  
13. 4x50m pol. štafeta MIX     27. 4x50m volný způsob MIX  
14. 800m volný způsob žačky 3 r.    28. 800m volný způsob žáci 3 r. 
 
 
 



 
 
Ubytování  
Oddíly si zařizují ubytování sami. Možnost využít zvýhodněnou nabídku v hotelu Amphone – 
heslo Kometa.   
Cena noclehu cca 560,‐ Kč/noc se snídaní – hotel Amphone (pouze 40 míst). Kontakt: Tř. 
kpt. Jaroše 1942, Brno, tel: 545 428 310, e‐mail: reception@amphone.cz.  
Stravování pořadatel nezajišťuje. V blízkosti ubytování jsou restaurace, kousek od bazénu 
Tesco. Ubytování není v blízkosti bazénu (nutno jet vlastní dopravou nebo MHD). 
Platba za ubytování na recepci v místě. Objednávku na hotel je třeba podat do neděle 28. 11. 
2021, po tomto datu budou volné pokoje vyjmuty z rezervace.  
 
Prezentace  
Proběhne ve vestibulu bazénu v sobotu od 12:15 do 13:00 a v neděli 7:30 – 8:00. Omluvenky 
pošlete na pcr11.morava@seznam.cz.   
 
Přihlášky štafet 
Na formuláři ČSPS „PŘIHLÁŠKA ŠTAFET“ ‐ odevzdejte při prezentaci. 
 
Ceny 
Vítězové obdrží medaili a diplom. 
 
Výsledky 
Budou vyvěšeny v místě soutěže a po každém závodě on‐line na svazových stránkách. 
 
Ostatní 
Při prezentaci obdrží každý oddíl daný počet startenek na šatní skříňku (nutno chodit po 2), 
z kapacitních a epidemických důvodů není možný vstup rodičů k bazénu, prosíme o 
respektování. Na pět plavců bude jeden trenér. Vstup do šaten bude možný až ve 12:40 
hod.  
 
Koronavirová opatření 
Vedoucí družstva odevzdá při prezentaci seznam s kontaktem VŠECH účastníků (plavci i 
trenéři) – ke stažení na stránce závodu v IS ČSPS. V prostorách mimo bazén je třeba nosit 
ochranu dýchacích cest, na bazéně nikoliv.  
Závody se budou konat bez diváků – tribuna bude uzavřena.  
 
Informace 
Tomáš Doubrava   
tel.: 728 286 856 
e‐mail: pcr11.morava@seznam.cz 
 
Těšíme se na setkání v Brně  
Organizační výbor KPSP Kometa Brno 


