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 SKOKY DO VODY

Český svaz plaveckých sportů – sekce skoky do vody 
 
Rozpis závodu Mistrovství ČR 2022 - letní 
 
Datum a místo 23. - 24.4.2022 - PS Podolí – Praha 4 
 
Pořadatel  USK Praha, skoky do vody 
Ředitel závodu Zora Jordánová 
Kontakt - e-mail hanynovotna@volny.cz 
 
Všeobecné podmínky soutěže 
   dle STD 2022 - 16. Společná ustanovení soutěží pořádaných v ČR 
 
Přihlášky  do 14.4.2022 do programu Diverecorder 

15.8. Přihláška závodníka musí obsahovat: 
15.8.1.  celé jméno a ročník narození závodníka 
15.8.2.  název klubu 
15.8.3.  jméno trenéra 
15.8.4.  seznamy skoků pro disciplíny, ve kterých závodník startuje 

15.9. Pořadatel soutěže / operátor programu Diverecorder zašle klubům 
seznam přihlášených závodníků s jejich seznamy skoků pro jednotlivé disciplíny. 
15.10. Trenér nebo zástupce klubu je povinen zkontrolovat správnost údajů 
přihlášených závodníků a potvrdit je operátorovi Diverecorderu. 
15.11. Seznamy skoků je možné opravit do 24 hodin před začátkem soutěže. 
Nové skoky je nutné zaslat operátorovi Diverecorderu. 
15.12. Seznamy skoků budou vytištěny před zahájením soutěže a musí být 
podepsány trenérem nebo závodníkem. 
15.13. Pořadí startujících závodníků v soutěži je losováno elektronicky. 
15.14. Trenéři nebo zástupci klubů jsou povinni zúčastnit se prezentace před 
zahájením soutěže.   

 
Prezentace  dne 23.4.2022, do 08:30 hod., PS Podolí - Praha 4 
 
Časový harmonogram 
     Trénink   Zahájení soutěže 
23.4.2022 - sobota   09:00 - 09:45 h.  10:00 h. 
24.4.2022 - neděle   08:30 - 09:20 h.  09:30 h. 
 
Vrchní rozhodčí Sandra Guthová 
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Rozhodčí  Sbor rozhodčích bude sestaven z pozvaných rozhodčích 
 
Ceny   První 3 závodníci v každé soutěži obdrží diplomy a medaile 
 
Pravidla soutěže dle pravidel FINA a předpisu pro jednotlivé věkové kategorie 
 
Disciplíny  1m, 3m, věž 
 
Věkové kategorie G, F, E, D, C, B, A, senioři, Masters 
 
Sestavy  viz přiložená tabulka 
 
Ostatní podmínky soutěže 

- závodník se může přihlásit pouze do jedné věkové kategorie, kombinace 
kategorií není možná 
- program bude upraven a soutěže mohou být spojeny s ohledem na počet 
přihlášených závodníků 
- přestávky mezi jednotlivými soutěžemi jsou 15 minut 
- vyhlašování vítězů bude po každé následující soutěži 

 
UPOZORNĚNÍ: 

Závodníci se mohou zdržovat v prostoru tělocvičny / galerie pouze 
v doprovodu trenéra! 

 
 
 
Mgr. Hana Novotná 
předseda sekce skoky do vody 
 
 
 

 
 
 
 

 


