
 

 

XXXVIII. Mezinárodní letní mistrovství 

ČR v plavání 2023 Masters  

POŘADATEL  :  Sport Club Plavecký areál Pardubice ve spolupráci 

s Aquacentrem Pardubice,  z pověření ČSPS 

DATUM  :  22.4. – 23.4. 2023  
 
MÍSTO  :   Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice 

 
BAZÉN  : 50 metrů, 8 drah, minimální hloubka 180 cm, časomíra 

OMEGA 

PŘIHLÁŠKY  : Do 10. 4. 2023 pouze on-line systém ČSPS 
 

https://is.czechswimming.cz/souteze/7675 
 

 
Nouzově přihlášky přes tiskopis pro počítačové zpracování s 

časy = vyšší startovné+při registraci nutno předložit průkaz člena 

ČSPS, odhlášky do 19.4. 2023 . Zúčastnit se mohou všechny 

kluby registrované v ČSPS a zahraniční kluby, jejichž asociace je 

členem FINA. Závody se konají dle FINA pravidel, soutěžních 

pravidel ČSPS Masters a antidopingových pravidel ČSPS.. 

                   scpap@czechswimming.cz  v kopii na Jan.kupka@rainbow-display.cz 
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení přihlášek.  
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PREZENTACE : Pátek 21.4. 2023 od 18.00 do 20.00 hodin v dětském 
koutku  areálu Aquacentra, sobota 22.4. 2023 od 7:30 do 9:00 hodin 
v dětském koutku areálu Aquacentra. Další půldny vždy během 
rozplavání tamtéž.  
PROGRAM :  
Sobota 22.4. 2023, dopoledne   Sobota 22.4. 2023, odpoledne  
rozplavání  8:30–9.20 - závody v 9:30   rozplavání 14:00–14.50 - závody v 15:00  

1.  200m prsa – ženy    13. 4x50m volný způsob - mix  
2.  200m prsa – muži    14. 200m motýlek - ženy  
3. 100m znak - ženy      15. 200m motýlek - muži  
4. 100m znak - muži      16. 50m volný způsob - ženy   
5. 50m motýlek – ženy      17. 50m volný způsob - muži  
6. 50m motýlek – muži      18. 100m prsa - ženy   
7. 400m polohový závod – ženy   19. 100m prsa - muži  
8. 400m polohový závod – muži   20. 200m volný způsob - ženy  
9. 4x50m volný způsob – ženy    21. 200m volný způsob - muži  
10. 4x50m volný způsob – muži    22. 200m polohový závod - ženy  
11. 800m volný způsob - ženy    23. 200m polohový závod - muži  
12. 800m volný způsob - muži    24. 4x50m polohový závod - mix  

 
Neděle 23. 4. 2023, dopoledne  
rozplavání  8:00–8.50 - závody v 9:00  

25. 400m volný způsob – ženy   33. 100m motýlek - ženy  
26. 400m volný způsob – muži   34. 100m motýlek - muži  
27. 50m znak – ženy     35. 200m znak - ženy  
28. 50m znak – muži     36. 200m znak - muži  
29. 100m volný způsob – ženy   37. 4x50m polohový závod - ženy   
30. 100m volný způsob – muži   38. 4x50m polohový závod - muži  
31. 50m prsa – ženy     39. 1500m volný způsob - ženy  
32. 50m prsa – muži     40. 1500m volný způsob - muži  

Kategorie :  
A = 25-29 let (1998-1994)    G = 55-59 let (1968-1964)  
B = 30-34 let (1993-1989)    H = 60-64 let (1963-1959)  
C = 35-39 let (1988-1984)    I = 65-69 let (1958-1954)  
D = 40-44 let (1983-1979)    J = 70-74 let (1953-1949)  
E = 45-49 let (1978-1974)    K = 75-79 let (1948-1944)  
F = 50-54 let (1973-1969)    L = 80 a starší (1943 a dříve)  
Štafety : A=100-119 let, B=120-159 let, C=160-199 let, D=200-239 let,  
E=240-279, F=280-319, G=320 a více  
Všechny přihlášky štafet musí být odevzdány v sobotu do 10.30, 
vyplněné se jmény, věkovou kategorií a časy.  
 
CENY : První tři v každé disciplině, z každé věkové kategorie obdrží 
diplom a medaili. První tři v každé disciplíně, dle bodových tabulek 
Masters ČR obdrží diplom a velkou perníkovou medaili. Vyhlášen bude 
nejlepší bodový výkon mužů a žen, dle bodových tabulek Masters ČR.  



 
 
VEČÍREK : V sobotu večer proběhne v hotelu Štika večírek s hudbou, 
tancem, tombolou a příjemnou zábavou. V ceně večírku budou 
podávány welcome drink a večeře. 
 
NÁKLADY : Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady svého 
oddílu. Startovné je  při on-line registraci 200,-Kč za každý start a každý 
pátý individuální start každého jednotlivce je zdarma.  
Při ostatních způsobech přihlášení (přes mail nebo poštou) 250,-Kč za 
každý start.  
Startovné pro štafety je 300,-Kč za štafetu. 
 
Pro zahraniční účastníky je individuální start za 8,- Euro a každý pátý 
individuální start každého jednotlivce je zdarma.  
Startovné štafety je 12,- Euro. 
Zahraniční přihlášky zasílejte mailem na scpap@czechswimming.cz  

a v kopii na Jan.kupka@rainbow-display.cz 

Vstupné na večírek je 300,-Kč, (pro zahraniční plavce 12,- Euro). 
Rezervaci na večírek zašlete prosím, společně s přihláškou.  
  
AQUAPARK : Vezměte s sebou děti. V průběhu závodů je možnost 
navštívit za sníženou cenu 300,-Kč / celý víkend i prostory aquaparku. 
Zvýhodněná nabídka platí i pro doprovod plavce. Je třeba objednat toto 
vstupné jmenovitě spolu s přihláškou, protože tímto vstupem bude nabit 
Váš čip od skříňky. Na místě pak lze koupit vstup jen za plnou cenu. 
 
ROZPLAVÁNÍ a VYPLAVÁNÍ během závodů : 
Po oba dva dny budou k dispozici na 25m bazénu nepřetržitě dvě dráhy 
na vyplavání a rozplavání během závodů.  

 

UBYTOVÁNÍ : zajištěna sleva pro rezervace do 15.4. 2023. Rezervujte přímo 

v hotelu – heslo “PLAVÁNÍ“  Hotel Zlatá štika www.zlatastika.cz 15 min pěšky 

zde bude ubytování do naplnění kapacity –  100 míst s akční cenou  - bude upřesněna 

na začátku roku 2023 ve dvou nebo třílůžkovém pokoji se snídaní. V tomto hotelu se 

koná i večírek. 

Po zaplnění kapacity Vám můžeme nabídnout následující možnosti ubytování na 

             www.ipardubice.cz/ubytovani/ 

Hotel EURO  www.hoteleuro.cz    1 min pěšky 

Jednolůžkový se snídaní– 1600 Kč, dvoulůžkový se snídaní– 2.200 Kč 

penzion City Café www.penzioncity.cz  15 min pěšky 
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   hotel Arnošt  www.hotel-arnost.cz    5 min pěšky 

hotel Staré časy www.stare-casy.cz    15 min pěšky 

   Steak station            www.steakstation.cz                5 min autem 

    penzion Šenk  www.ubytovani-pardubice.eu 10 min autem 

   vysokoškolské koleje    www.upce.cz                    10 minut autem 

   hotel TRIM  www.hoteltrim.cz  15 minut autem 

STRAVOVÁNÍ : v bazénu se nachází bufet s omezenou nabídkou nápojů a jídel. 

V okolí bazénu ve vzdálenosti do 10 minut pěšky je městské 

centrum s velkou škálou restaurací.  

 

INFORMACE : e-mailová adresa : scpap@czechswimming.cz nebo 

Jan.kupka@rainbow-display.cz 

   mobil 602 416 963 Jan Kupka, 776 591 116 Tomáš Neterda, 

734 260 392 Jana Klusáčková  

Děkujeme předem za hojnou účast a těšíme se na shledanou 

v Pardubicích 
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