
Výběrové řízení na pořadatele MČR DP 2018 a kontrola rozpisů 

Výbor sekce DZP vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele Mistrovství ČR v závodech dálkového 

plavání pro rok 2018. 

Mistrovské závody se v roce 2018 budou konat v následujících disciplínách: 

- 3 km indoor masters – možno zařadit i závod na 1500 metrů 

- 3 km indoor pro mladší žáky a   

- 5 km indoor pro ostatní kategorie v období únor – květen 

Závody na otevřené vodě se musí konat v období červen – srpen. 

- 5 km – hromadný start – oddělený závod mužů a žen 

- 10 km – hromadný start – oddělený start závodu mužů i žen 

- 20 km – hromadný start 

- 3 km mladší žáci – hromadný start 

- 5 km starší žáci – hromadný start 

- 5 km kadeti – hromadný start 

- Štafety všech kategorií 4 x 1250 metrů 

Zájemci o pořádání soutěží MČR zašlou svůj požadavek o zařazení soutěže do termínové listiny 

nejpozději do pátku 10. 11. 2017 na email STK DP Radek.Taborsky@czechswimming.cz a v kopii 

na předsedu sekce DZP Jan.Kozubek@czechswimming.cz. Na schůzi sekce 11. 11. v Brně bude 

rozhodnuto o přidělení pořadatelství soutěží MČR pro rok 2018. 

 

Zároveň bych chtěl požádat všechny pořadatele o revizi rozpisů soutěží. Zejména o kontrolu 

správného zařazení kategorie kadetů (kadeti mají určenu maximální délku tratě 5 km u 

jednodenních závodů a 10 km u dvoudenních závodů). Dále prosím o kontrolu časových 

rozpisů soutěží. Hlavně tam, kde dochází k pravidelným posunům časů oproti původnímu 

rozpisu. Tyto nesoulady prosím upravit, aby časové programy co nejvíce odpovídaly 

skutečnosti. Následně tyto upravené rozpisy prosím zašlete na email STK DP 
Radek.Taborsky@czechswimming.cz. 

Pořadatelé, kteří rozpis neupraví a dochází u nich k pravidelnému posunu startů, budou sekcí 

vyzváni k úpravě a jen tím prodlouží vydání nových STD pro rok 2018. 

 

S pozdravem 

Jan Kozubek 
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