
Sportovní pravidla Orla – Rada mládeže

PLAVECKÉ HRY

A. Soutěžní pravidla a kategorie:
1. Kategorie: 
Plavecké hry probíhají v těchto kategoriích
- benjamínci -  5 let a mladší – smíšená kategorie
- nejmladší žáci -  6 – 8 let 
- nejmladší žákyně – 6- 8 let
- mladší žáci – 9- 10 let
- mladší žákyně – 9-10 let 
Při posuzování věku je rozhodující věk, kterého účastník dosáhne v probíhajícím roce. 

B. Pravidla:
Plavecké hry sestávají ze 3 samostatných soutěží: 
1. Hledání puku: Soutěžící  jsou rozděleni do skupin. V každé dráze stojí  ve vodě 1 dítě

otočené zády k bazénu. Organizátoři rozmístí  do bazénu 4 puky. Na povel děti vyráží a
hledají  puky  pod  vodou.  Kdo  najde  alespoň  1,  postupuje  do  dalšího  kola  (max.  4
závodníci). Postupně se snižuje počet soutěžících a současně počet puků (vždy polovina
počtu soutěžících). To znamená, že ve finále se střetnou 2 soutěžící a ve vodě je jeden puk.
V kategorii benjamínků jsou puky nahrazeny balonky, které jsou na hladině.
Hodnocení:  Celkový počet účastníků se vydělí počtem uskutečněných kol. Toto číslo se
zaokrouhlí a znamená základní počet bodů. Ti, kdo vypadli v prvním kole, obdrží základní
počte bodů. Za postup do každého dalšího kola se přičítá základní počet bodů. 

2. Deska: Startuje se na povel z bloků, závodník plave libovolným stylem na konec bazénu,
kde  je  umístěna  plovací  deska,  kterou  musí  vzít  a  doplavat  s  ní  zpět.  Měří  se  čas.
Hodnocení: Pro celkovou klasifikaci se dítěti s nejlepším časem přidělí tolik bodů, kolik je
účastníků a tak to se pokračuje až po posledního, který dostává jeden bod. 

3. Kruhy: Soutěží  se  na  šíři  bazénu,  ve  vodě  stojí  3  organizátoři,  kteří  drží  kruhy (pro
nejmladší  kategorii  mohou  být  zčásti  venku,  nejstarší  kategorie  mají  celé  kruhy  pod
vodou). Soutěží se jednotlivě, měří se čas, za který závodníci proplavou kruhy a doplavou
na druhý konec bazénu.  Hodnocení: Pro celkovou klasifikaci se dítěti s nejlepším časem
přidělí tolik bodů, kolik je účastníků a tak to se pokračuje až po posledního, který dostává
jeden bod. 

4. Celkové hodnocení:    Na závěr se sečtou účastníkům body ze všech disciplin a vytvoří se
pořadí v každé kategorii. 


