
 NÁMOŘNÍ MÍLE – V. ROČNÍK 
 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  Swim Academy BoRa 
 
Datum:   sobota 15. května 2022 
 
Místo konání:  Rakovník, krytý plavecký bazén, 25 m, 6 drah, obrátky na hladké stěně 
 
Termín přihlášek: do 3. května 2022 do 11:59 online přes informační systém ČSPS 
 
Startovní listina: do 5. května. 2022 23:59 na www.plavani.info, na on-line is.czechswimming.cz a na 

www.kpsra.webnode.cz/namorni-mile/, odhlášky do 13.5.2022 07:59 jen e-mailem 
swimacademy@centrum.cz (50% vrácení startovného jen po předložení lékařského 
potvrzení) 

 
Informace:  Radek Borovka   602 174 613; www.kpsra.webnode.cz/namorni-mile/ 
 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  nejmladší žactvo (2013 a mladší) ½NM (926 m) mimo ČP 

mladší žactvo  ½NM (926 m), 1NM (1852 m), 2NM (3704 m) 
starší žactvo  1NM (1852 m), 2NM (3704 m), 3NM (5556 m) 
kadeti   1NM (1852 m), 2NM (3704 m), 3NM (5556 m) 
dorost, dospělí, masters 1NM (1852 m), 2NM (3704 m), 3NM (5556 m) 

 
Startovné:  ½NM – 250,-Kč, 1NM – 400,-Kč, 2NM – 450,-Kč, 3NM – 500,-Kč,  

uhradit zaslanou fakturou na oddílový e-mail do 10. 5. 2022 
 
Kontrola dokladů:  na bazéně minimálně 1 hodinu před startem 
 
Časový pořad:  7:00 – 7:45 rozplavání 

8:00  začátek závodů 
průběžně vyhlášení výsledků 

 
Pořadí disciplín: 

01, 1/2 námořní míle (926 m) volný způsob muži – nejmladší žáci, mladší žáci 
02, 1/2 námořní míle (926 m) volný způsob ženy – nejmladší žačky, mladší žačky 
03, 1 námořní míle (1852 m) volný způsob muži – žáci, kadeti, dorostenci, dospělí, masters 
04, 1 námořní míle (1852 m) volný způsob ženy – žačky, kadetky, dorostenky, dospělí, masters 
05, 2 námořní míle (3704 m) volný způsob muži – žáci, kadeti, dorostenci, dospělí, masters 
06, 2 námořní míle (3704 m) volný způsob ženy – žačky, kadetky, dorostenky, dospělí, masters 
07, 3 námořní míle (5556 m) volný způsob muži – starší žáci, kadeti, dorostenci, dospělí, masters 
08, 3 námořní míle (5556 m) volný způsob ženy – starší žačky, kadetky, dorostenky, dospělí, masters 

 
Ceny: závodníci na 1-3 místě získávají diplom 
 
Bodování do ČP: ½ námořní míle jako 1 km; 1 námořní míle jako 1 km s koeficientem 1.4; 2 námořní míle 

jako 3 km; 3 námořní míle jako 5 km, do soutěže družstev se neboduje 
 
Ostatní: start bude prováděn z vody ze vznášivé polohy před startovní čarou akusticky i vizuálně 
 
Závěrečná ustanovení: pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace, 

musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a 
technickou způsobilost svých plavců. 


