Soutěžní řád
synchronizované plavání
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Soutěžní řád je souhrnem zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v synchronizovaném plavání
(dále jen SY) na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná pro
všechny registrované členy, oddíly a kluby SY ČSPS. Výklad soutěžního řádu provádí sekce SY, jeho
případné změny a doplňky v souladu se stanovami ČSPS provádí valná hromady SY.
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STRUKTURA SOUTĚŽÍ
2.1

Strukturu soutěží SY v působnosti ČSPS stanovuje sekce SY a schvaluje valná hromada
sekce SY.
2.1.1 Soutěže SY probíhají v těchto disciplínách:
- figury
- technické sestavy
- volné sestavy

2.2

Věkové kategorie:
- seniorky 15 let a starší
- juniorky 15, 16, 17 a 18 let
- 13, 14 a 15 let
- 12 let a mladší
- žákyně A, B
v soutěžích SY nesmí startovat závodnice mladší sedmi let
v kategorii 12 let a mladší nesmí startovat závodnice mladší devíti let
v kategorii žákyně A, B věkové rozpětí startujících závodnic určuje rozpis soutěže
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2.3

Závodnice kategorie 12 let a mladší mohou startovat ve vyšší věkové kategorii (13, 14 a 15
let) v posledním roce před přestupem do této věkové kategorie.

2.4

Právo startu v mistrovských soutěžích stanoví STD pro příslušný kalendářní rok. Do
ostatních soutěží mohou oddíly přihlásit závodnice podle kriterií uvedených v jednotlivých
rozpisech.

POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ
3.1

Pořádání soutěží SY na území ČR, se řídí termínovou listinou uveřejněnou v STD
pro příslušný kalendářní rok.

3.2

Termínová listina vychází z dat uvedených v kalendáři LEN a FINA a obsahuje termíny
mistrovských i ostatních soutěží pro běžný kalendářní rok.
3.2.1 Návrhy na zařazení soutěží do mezinárodního kalendáře LEN projednává sekce SY
a schválené návrhy předá sekretariátu ČSPS v určeném termínu.
3.2.2

Podle požadavků oddílů SY sestavuje sekce návrh termínové listiny domácích soutěží pro nadcházející kalendářní rok.

3.2.3 Na základě žádosti přiděluje sekce SY pořadatelství mistrovské soutěže. Určený
pořadatel mistrovské soutěže je povinen zajistit v požadovaném termínu plavecký
areál.
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3.3

Data soutěží uvedená v termínové listině SY jsou závazná a je možné je měnit jen se
souhlasem sekce SY. Pokud pořadatel soutěž zruší bez vážných důvodů (havárie,
epidemie, státní smutek, apod.), je mu vyměřen peněžní postih dle sazebníku. Sekce SY
může v odůvodněných případech pokutu prominout.

3.4

Pořádat jakékoliv soutěže v termínu mistrovských soutěží, uveřejněných v termínové
listině SY, lze jen s písemným souhlasem sekce SY.

ODVOLÁNÍ SOUTĚŽE
4.1

Pokud se pořadatel soutěže, uvedené v termínové listině ČSPS, rozhodl soutěž ještě před
termínem přihlášek zrušit, je povinen o této skutečnosti ihned vyrozumět výbor sekce SY,
sekretariát ČSPS a vhodnou formou (e-mailem, písemně) vyrozumět všechny oddíly SY
registrované v ČSPS.

4.2

Pokud není možno soutěž uvedenou v termínové listině ČSPS uskutečnit a stane se tak až
po termínu přihlášek, je pořadatel povinen podat zprávu o odvolání soutěže všem přihlášeným oddílům SY, sekretariátu ČSPS a rozhodčím.

4.3

Zpráva o odvolání soutěže musí být doručena vhodnou formou (e-mailem, písemně)
nejpozději 48 hodin před zahájením soutěže, a pokud pořadatel vyžadoval v rozpise soutěže úhradu nákladů na ubytování či stravování příp. startovné předem, je povinen již zaplacené částky vrátit v plném rozsahu.

4.4

Při nedodržení ustanovení odst. 4.2 a 4.3 je pořadatel povinen uhradit účastníkům soutěže i
rozhodčím vzniklé náklady.

ZÁKAZ SOUTĚŽÍ
5.1
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Orgány ČSPS mohou, pokud jsou pro to mimořádné důvody (epidemie, karanténa, státní
smutek, apod.), vydat zákaz pořádání soutěže v obvodu své působnosti, a to na určitý
termín nebo období.

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY (STD)
6.1

STD pro příslušný kalendářní rok schvaluje sekce SY; vydává a rozesílá sekretariát ČSPS.

6.2

STD SY obsahují:
- adresář oddílů a členů sekce SY, adresa a spojení na ČSPS
- termínovou listinu
- rozpisy mistrovských soutěží
- technické podmínky soutěží, časové limity, věkové skupiny, výkonnostní třídy
- kvalifikační podmínky soutěží, limity pro MS a ME
- školení
- požadované prvky pro technické sestavy

- seznam figur pro všechny věkové kategorie, včetně jejich zobrazení
6.3
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Údaje ve STD jsou závazné pro všechny orgány, organizace a členy ČSPS. Nedodržení
ustanovení STD se považuje za porušení soutěžního řádu.

ROZPIS SOUTĚŽE
Rozpisy soutěží obsahují základní údaje o soutěži, technické, hospodářské a organizační pokyny
pro oddíly SY, které se chtějí soutěže zúčastnit.
7.1

Rozpis soutěže musí obsahovat:
7.1.1 A) Všeobecná ustanovení
-

úplný název soutěže
pořadatele pověřeného uspořádáním soutěže
termín a místo konání soutěže
termín, adresu a způsob podávání přihlášek
místo, datum a čas losování startovního pořadí závodnic pro jednotlivé disciplíny
místo, datum a čas losování skupiny figur
hospodářské podmínky soutěže (např. způsob úhrady startovného, odměny rozhodčím atd.)
informace o ubytování
adresu, telefon, e-mail nebo fax na pracovníka, který podává podrobnější informace o soutěži

7.1.2 B) Technická ustanovení
- právo účasti a podmínky přijetí do soutěže (upřesnění ročníků startujících závodnic)
- soutěžní disciplíny
- je-li do soutěže zařazeno finále
- je-li povolen start mimo soutěž a za jakých podmínek
- kdy a kde bude provedena kontrola dokladů závodnic a rozhodčích
- informace k úboru a k námitkám
- udílené tituly a ceny
- způsob reprodukce hudby
- popis bazénu včetně nákresu u těch, na kterých se soutěž pořádá poprvé a neznáme je
7.1.3 C) Předběžný časový rozvrh soutěže
7.2

časové rozpětí pro prezentaci závodnic
časové rozpětí pro poradu rozhodčích
časové rozpětí pro konání rozplavání a pro konání samotné soutěže
předpokládaný konec soutěže
další důležité údaje

Pořadatel je povinen zaslat rozpis nejpozději 1 měsíc před konáním soutěže všem oddílům
SY dle adresáře uvedeném v STD pro příslušný kalendářní rok a na sekretariát ČSPS. Pověřená osoba výborem SY také uveřejní rozpis na stránkách SY ČSPS.
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PŘIHLÁŠKY
8.1

Do soutěží SY organizované ČSPS a oddíly SY registrovanými v ČSPS se přihlašují oddíly SY registrované v ČSPS v souladu s ustanoveními rozpisu soutěže:
a) s použitím systému On-line ČSPS
b) s použitím el. formuláře “Přihláška do soutěže”

8.2

Do soutěží SY mohou oddíly přihlašovat pouze závodníky a závodnice, kteří v termínu
přihlášek byli registrováni ČSPS v oddíle, který přihlášku do soutěže zasílá.

8.3

Pořadatel soutěže musí obdržet přihlášku všech závodnic (včetně náhradnic) ve všech disciplínách nejpozději v den, který uvádí rozpis soutěže. Po tomto datu nemusí být přihlášky
do soutěže přijaty.

8.4

Přihlašování s použitím systému On-line ČSPS provádí oprávněná osoba oddílu SY dle
nabídek systému.

8.5

Přihlašování s použitím elektronického formuláře musí být na předepsaném formuláři.
Současně oddíly zasílají přihlášky na volné/technické sestavy na předepsaných formulářích.
8.5.1 Přihláška na volnou/technickou sestavu obsahuje:
- označení věkové kategorie a disciplíny, ve které bude(ou) závodnice soutěžit
- název a termín soutěže
- oddílovou příslušnost
- nezkrácené jméno a příjmení závodnice
- rok narození
8.5.2
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Všechny přihlášky na volnou/technickou sestavu jednoho oddílu SY do dané soutěže musí být odeslány společně se souhrnnou přihláškou, ve které musí být uvedena:
- jména závodnic startujících v soutěži s rozepsáním věkových kategorií, disciplín a výkonnostních tříd (včetně náhradnic)
- jméno, adresa a telefonické spojení na kontaktní osobu oddílu SY, které mají
být zasílány informace týkající se dané soutěže
- podpis odpovědného pracovníka oddílu SY
- jména rozhodčích včetně kvalifikačních tříd

8.6

Podaná přihláška, která byla pořadatelem do soutěže přijata, zavazuje k účasti a k řádnému
dokončení soutěže. Pořadatel potvrdí e-mailem oddílu SY, že jeho přihláška byla do soutěže přijata.

8.7

Na soutěžích může každá závodnice startovat pouze v jedné věkové kategorii a jedenkrát
v příslušné vypsané disciplíně.

ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽE
9.1

Oddíl SY může odhlásit závodnici ze soutěže bez udání důvodů, pokud bude odhláška doručena vhodnou formou (e-mailem, písemně) nejpozději 24 hodin před zahájením soutěže
na adresu zpracovatele přihlášek.
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9.2

Při nesplnění ustanovení odst. 9.1 uhradí vysílající oddíl SY pořadateli veškeré náklady
spojené se startem závodnice.

9.3

Závodnice je možno ze závažných důvodů odhlásit ze soutěže při prezenci, a to písemně.
Při nesplnění této podmínky je oddíl SY potrestán pokutou (viz příloha) a uhradí pořadateli vzniklé náklady.

9.4

V průběhu soutěže může být závodnice omluvena ze startu, na nějž byla řádně přihlášena,
jen ze zdravotních důvodů. Omluva ze zdravotních důvodů musí být uznána hlavním rozhodčím.

9.5

Závodnice, která se nedostaví ke startu v jedné disciplíně, nesmí startovat v žádné další
disciplíně v téže soutěži. Výjimku může povolit hlavní rozhodčí.

9.6

Při prezenci obdrží vedoucí družstva formulář pro upřesnění startu náhradnic
v jednotlivých sestavách. Upravené formuláře odevzdá ve stanovenou dobu nebo na výzvu
hlasatele. Opomene-li vedoucí družstva provést tuto změnu, do soutěže nastupují závodnice uvedené na původní přihlášce.

9.7

Neúčast v soutěži, do které byla závodnice řádně přihlášena s výjimkou případů podle
odst. 9.1 – 9.5, podléhá disciplinárnímu řízení a peněžitému plnění podle sazebníku pokut.

STARTOVNÍ LISTINY
10.1

Losování pořadí závodnic pro povinné figury
Losování se provádí bez ohledu na výkonnost závodnic. Do osudí se vloží všechna jména
závodnic přihlášených do soutěže podle jednotlivých věkových kategorií včetně náhradnic.
Startovní listina je rozdělena na čtvrtiny tak, aby každou figuru zahajovala jiná závodnice.
Startovní listinu obdrží oddíly SY nejpozději při prezenci bez ohledu na to, zda se některé
závodnice soutěže nezúčastní - viz body 9.1 a 9.3.

10.2

Losování pořadí závodnic pro sestavy se provádí v každé věkové kategorii a disciplíně se
losuje startovní pořadí zvlášť.
a) Buď se do osudí vloží všechna jména závodnic soutěžících v příslušné disciplíně a věkové kategorii a startovní pořadí se určí losem. Pokud je některý oddíl
SY vylosován jako první, v dalších disciplínách již jako první nemůže být vylosován. Toto pravidlo se vztahuje na každou věkovou kategorii zvlášť.
b) Nebo podle dosažených bodů ve figurách nebo technických sestavách jsou závodnice rozděleny do skupin v souladu s platnými pravidly. V každé skupině se
losuje pořadí zvlášť. Soutěž zahajuje skupina závodnic s nejnižším počtem dosažených bodů za figury nebo technické sestavy a ukončuje ji skupina závodnic
s nejvyšším dosaženým počtem bodů za figury nebo technické sestavy. Není-li
počet účastníků kvalifikace dělitelný šesti, pak soutěž zahajuje skupina
s menším počtem závodnic.
10.2.1 Losování pořadí závodnic pro finále se provádí dle platných Pravidel SY.

10.3

Je-li program soutěže sestaven tak, že figury nebo technické sestavy jsou zařazeny až za
volnými sestavami kvalifikace, provádí se losování startovního pořadí pro volné sestavy
kvalifikace ze všech přihlášených sól, párů, týmů nebo kombinovaných volných sestav.
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PREZENCE A KONTROLA DOKLADŮ
11.1

Termín, místo a hodina prezence a kontroly dokladů je stanovena v rozpise soutěže.

11.2

Při kontrole dokladů předloží vedoucí družstva platné registrační průkazy ČSPS za všechny závodnice a rozhodčí svého oddílu SY.

11.3

Závodnicím, které nemají při prezenci doklady v pořádku, nebude povolen start v soutěži.
To se vztahuje i na rozhodčí.

11.4

Ze startovní listiny budou automaticky vyškrtnuty závodnice, které nebudou do konce stanovené doby bez předchozí omluvy prezentovány. Oddíl SY uhradí pořadateli veškeré náklady spojené s neúčastí závodnice v soutěži.

11.5

Vedoucí družstva předá písemně při prezenci jmenovité změny v sestavách oproti původní
přihlášce.

11.6

Výjimku z bodu 11.3 může udělit hlavní rozhodčí. Výjimku z bodu 11.4 udělí hlavní rozhodčí jen v případě okolností, které jsou nezávislé na závodnici, resp. oddílu SY (např.
zpoždění dopravy). Čekací doba je max. 30 minut.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Výsledky soutěží SY musí být uspořádány takto:
12.1

Titulní list:
- název soutěže
- termín a místo konání soutěže

12.2

Seznam všech zúčastněných oddílů SY.

12.3

Sbor rozhodčích a funkcionáři:
- hlavní rozhodčí
- asistent hl. rozhodčího
- paneloví rozhodčí
- bodoví rozhodčí pro figury i sestavy
- vedoucí protokolu
- časoměřiči a zapisovatelé
- obsluha hudební aparatury
- obsluha počítače

12.4

Vylosovaná skupina figur v každé věkové kategorii:
- číslo, název a koeficient obtížnosti figury
- na kterém panelu se příslušná figura hodnotila

12.5

Vlastní výsledky pro každou věkovou kategorii a disciplínu obsahují:
12.5.1 Souhrnné výsledkové listiny - kvalifikace

- figury
- technické sestavy
- volné sestavy
12.5.2 Podrobné výsledkové listiny - kvalifikace
- figury
- technické sestavy
- volné sestavy
Pokud se koná finále, jsou výsledky zpracovány jako v kvalifikaci.
12.5.3 Ve výsledkových listinách je u každé závodnice uvedeno:
- dosažené pořadí v každé disciplíně
- nezkrácené jméno a příjmení, rok narození a zkratka oddílu SY
- dosažené body (dílčí, souhrnné)
- dosažená výkonnostní třída
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PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE
13.1

Povinnosti závodnic:
- dodržovat pravidla SY a rozpis soutěže
- chovat se během soutěže a v prostorách areálu bazénu ukázněně a podřizovat se rozhodnutím hlavního rozhodčího a jím pověřených pořadatelů
- zúčastnit se nástupu závodnic při slavnostním zahájení a ukončení soutěže

13.2

Povinnosti vedoucího družstva
- dodržuje pravidla SY a rozpis soutěže
- předkládá ke kontrole pověřenému pracovníkovi při prezenci předepsané doklady závodnic a rozhodčích
- na vyzvání předá hudební nosiče pro sestavy hudebnímu technikovi
- odpovídá za zdravotní způsobilost závodnic oddílu SY
- dbá na disciplínu a vystupování závodnic svého oddílu SY, zabezpečuje pořádek
v kolektivu závodnic v průběhu rozplavání, během soutěže a na ubytovně
- zabezpečuje včasný příchod svých závodnic k zahajovacímu nástupu a k nástupu před
vyhlášením výsledků
- vyúčtovává v čase stanoveném pořadatelem hospodářské náležitosti

13.3

Práva vedoucího družstva
- jedná s hlavním rozhodčím jménem svého oddílu SY a jeho členů a podává jeho jménem námitky
- upozorňuje před zahájením soutěže hlavního rozhodčího na případné závady, které mohou nepříznivě ovlivnit regulérnost soutěže, zdraví nebo bezpečnost závodnic
- je přítomen při projednávání námitek svého oddílu SY

13.4

Povinnosti pořadatele
- zpracovat definitivní časový rozvrh soutěže
- pokud není rozpisem soutěže stanoveno jinak, zajistit ubytování závodníkům, trenérům
a rozhodčím oddílů SY, pokud o to požádají nejpozději v termínu přihlášek, nebo oddílům SY poskytnout informace o možnostech ubytování v místě konání soutěže

-

zajistit noclehy delegovaným rozhodčím na mistrovských soutěžích
zajistit včas plavecký bazén včetně příslušenství podle pravidel SY
zajistit potřebné formuláře k soutěži
zabezpečit pro soutěž účast dostatečného počtu kvalifikovaných rozhodčích
zajistit zdravotní službu
zajistit možnost rozplavání všem závodnicím minimálně 30 minut před začátkem soutěže
- zajistit zpracování výsledků a jejich vyvěšení v průběhu soutěže nejpozději do 30 minut
po skončení příslušné disciplíny
- odeslat kompletní výsledky v elektronické podobě a v rozsahu uvedeném v článku 12
nejpozději následující den po skončení soutěže na e-mailové adresy oddílů SY uvedené
v přihlášce do soutěže
- uschovávat záznamy časoměřičů a rozhodčích nejméně 2 měsíce po skončení soutěže
jako podklad pro řešení případných námitek
13.5

Povinnosti hostujícího oddílu SY:
-
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zaslat přihlášku do soutěže v termínu určeném v rozpise
zaslat jména rozhodčích dle klíče uvedeného v STD
oznámit požadovaný počet noclehů do termínu uvedeném v rozpise
dostavit se včas k soutěži nebo neprodleně telefonicky oznámit pořadateli důvod zpoždění

NÁMITKY
14.1

Předmětem námitek se může stát jen záležitost řádně odůvodněná a písemně podložená.
Námitky související s průběhem soutěže je možno podat v těchto případech:
a) při porušení pravidel SY, soutěžního řádu a ostatních vnitrosvazových předpisů
b) při porušení ustanovení STD
c) při nedodržení rozpisu soutěže

14.2

Lhůty pro prodávání námitek
14.2.1 Je-li důvod známý před začátkem soutěže, musí být námitka uplatněna písemně
před začátkem soutěže, a to na adresu řídícího orgánu soutěže nebo předána písemně hlavnímu rozhodčímu před stanoveným začátkem soutěže.
14.2.2 Je-li důvod námitky známý až v průběhu soutěže, musí být námitka uplatněna písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději však do 30 minut po vyvěšení výsledků
příslušné disciplíny.
14.2.3 Pokud není možné důvod námitky zjistit v průběhu soutěže, musí být námitka
uplatněna nejpozději do 15 dnů po skončení soutěže písemně doporučeným dopisem namítajícím oddílem SY na adresu řídícího orgánu soutěže.

14.3

K námitce musí být přiložen vklad resp. doklad o zaplacení vkladu.
14.3.1 Výše vkladu v soutěžích pořádaných v rámci ČSPS je uveden v příloze.
14.3.2 Námitky bez složení vkladu se neprojednávají.

14.3.3 Převzetí vkladu potvrdí hlavní rozhodčí soutěže, resp. pracovník sekretariátu
ČSPS. Při zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch příslušného řídícího orgánu soutěže, který o věci rozhodl.
14.3.4 Vklad se namítajícímu vrátí, pokud bylo námitce nebo odvolání vyhověno v plné
míře nebo jen z části.
14.4

O námitce rozhoduje:
14.4.1 V průběhu soutěže hlavní rozhodčí. Rozhodnutí hlavního rozhodčího musí být provedeno nejpozději do 60 minut po vyvěšení výsledků příslušné disciplíny.
14.4.2 Pokud byla námitka zaslána písemně na řídící orgán soutěže, rozhodne tento
nejpozději do 30 dnů od doručení. Ve stejném termínu oznámí rozhodnutí namítajícímu oddílu SY.

14.5

Proti rozhodnutí I. instance je možno v odůvodněných případech podat prostřednictvím
výboru oddílu SY odvolání. Odvolání je nutno podat doporučeným dopisem odeslaným do
15 dnů po oznámení rozhodnutí I. instance na adresu ČSPS. Odvolání proti rozhodnutí o
námitkách nemá odkladný účinek.
14.5.1 Pokud o námitce rozhodl hlavní rozhodčí, je příslušným odvolacím orgánem sekce
SY. O odvolání proti rozhodnutí sekce SY (rozhodovala-li již o námitkách jako I.
instance) rozhoduje výkonný výbor ČSPS.
14.5.2 K odvolání je nutné přiložit doklad o složení vkladu ve výši dle bodu 14.3.1.
14.5.3 Orgán II. instance rozhodne o odvolání dle výsledků vlastního šetření
s přihlédnutím k vyjádření orgánu I. instance, k platným pravidlům SY a sportovně
technickým předpisům.
14.5.4 Do konečného rozhodnutí orgánu II. instance platí původní rozhodnutí o námitce.

14.6

15

Rozhodnutí orgánu II. instance je konečné a není proti němu odvolání.

ROZHODČÍ
15.1

Rozhodčím SY se může stát každý člen ČSPS, který splní podmínky kvalifikačního řádu
rozhodčích SY.

15.2

Sbor rozhodčích na mistrovské soutěže deleguje sekce SY. Své rozhodnutí oznámí písemně jednotlivým oddílům SY a pořadateli soutěže nejpozději 1 měsíc před konáním soutěže.

15.3

Na ostatní soutěže má oddíl SY povinnost vyslat rozhodčí v souladu s STD pro příslušný
kalendářní rok.

15.4

Každý oddíl SY je povinen potvrdit pořadateli účast rozhodčích nebo jejich odhlášení, a to
nejpozději do 12.00 hod předcházejícího dne před zahájením soutěže. Za odhlášené rozhodčí je oddíl SY povinen zajistit náhradníky. V případě nedodržení tohoto ustanovení zaplatí oddíl SY pořadateli pokutu dle sazebníku.

15.5

Předepsaný úbor rozhodčího:

- bílá košile (tričko)
- bílé kalhoty nebo sukně dle platných Pravidel SY
- bílá obuv k bazénu
Každý rozhodčí musí mít psací potřeby.

16
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15.6

Hospodářské náležitosti (odměny, cestovné, nocležné apod.) se poskytují rozhodčím podle
platných směrnic ČSPS. Sekce SY určuje na začátku kalendářního roku, na kterých soutěžích jsou hrazeny a jakým způsobem.

15.8

Závodnice, která startuje v soutěži, nemůže na této soutěži zastávat funkci rozhodčího a
naopak.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE V ZAHRANIČÍ
16.1

Mezinárodní styk oddílů SY se uskutečňuje v souladu s pravidly FINA, tj. se souhlasem
členské federace.

16.2

Oddíly SY oznámí písemně uskutečnění mezinárodního styku doma i v zahraničí na sekci
SY. Toto oznámení slouží pro účely evidence.

PENĚŽITÁ PLNĚNÍ
17.1

Pořadatelé nemistrovských soutěží mohou požadovat od účastníků soutěže peněžité částky
(startovné) ke krytí organizačních nákladů. O výši částky rozhoduje pořadatelský oddíl SY.
Startovné musí být úměrné účelu uvedenému v tomto odstavci.

17.2

Při podávání námitek a odvolání proti rozhodnutí orgánů ČSPS se vybírají vklady dle
ustanovení bodu 14 tohoto soutěžního řádu a dalších předpisů ČSPS (registrační, přestupní
řád).

17.3

Za porušení ustanovení předpisů ČSPS může být udělena pořádková pokuta (viz příloha 1).

17.4

V disciplinárním řízení může sekce SY uložit maximální pokutu do výše 5 000 Kč.

17.5

Za běžné přestupky vyměří sekce SY pokutu dle sazebníku v příloze 1 tohoto soutěžního
řádu.

Příloha č. 1

SAZEBNÍK POKUT
Článek
3.3
4.1 – 4.3
13.4
8.2
8.5
8.3
9.1

9.2
9.5, 9.7
9.7
12
13.1
13.4

Provinění
Změna termínu soutěže nahlášené do termínové listiny ČSPS bez
souhlasu sekce SY
Nedodržení podmínek odvolání soutěže
Nezajištění povinností oddílu pověřeného uspořádáním soutěže
Neoprávněná přihláška závodníka
Nesprávně vyplněná “Přihláška do soutěže” - jednorázově
za 5 a více chyb ve jménech, ročnících narození, VT
Přihláška na mistrovskou soutěž po termínu přihlášek
- za každého závodníka přihlášeného po termínu přihlášek
Neodhlášení nebo neomluvení přihlášené závodnice v předepsaném čase
- při mistrovských soutěžích
- při ostatních soutěžích
Neodhlášení nebo neomluvení přihlášeného rozhodčí
Neuhrazení prokazatelně objednaného ubytování
(pokuta nezbavuje oddíl povinnosti zaplacení dlužné částky
pořadateli soutěže)
Nenastoupení závodnice k soutěži
- při mistrovských soutěžích
- při ostatních soutěžích může být
Neomluvená neúčast oddílu/klubu na mistrovské soutěži
Nedodržení závazného obsahu výsledků
Neomluvené nenastoupení k vyhlášení vítězů
Nezaslání výsledků v termínu
- při mistrovských soutěžích
- při ostatních soutěžích

Pokuta
2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
300 Kč
500 Kč
300 Kč
200 Kč
200 Kč
1 000 Kč

200 Kč
100 Kč
1 000 Kč
500 Kč
200 Kč
500 Kč
300 Kč

SAZEBNÍK NÁMITEK
 Námitky
Mistrovské soutěže
Ostatní soutěže
Mezinárodní soutěže

500 Kč
300 Kč
dle pravidel FINA

Veškerá plnění vyplývající ze sazebníku pokut se poukazují na účet ČSPS – sekce SY se splatností do
14 dnů od vydání rozhodnutí.

