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Předpis soutěže Česko-slovenský pohár v para plavání 2019 

OBECNÁ ČÁST: 

Preambule: 
Na základě dlouholetých historických vazeb a spolupráce mezi STK plavání Českého svazu tělesně 
postižených sportovců, STK plavání Slovenského paralympijského výboru a KONTAKTEM bB – Plaveckou 
akademií bez bariér a Centrom hendikepovaných plavcov je společnými silami uváděn v život Česko –
slovenský pohár, který rozšíří tradici Českého poháru. 

Obecné ustanovení: 
Sérii závodů Česko-slovenského poháru (dále jen ČSP) pořádá STK plavání Českého svazu tělesně 
postižených sportovců ve spolupráci se Slovenským paralympijským výborem. 
Organizací jednotlivých závodů zařazených do série závodů pověřuje STK plavání subjekty, které jsou 
registrovanými základními články ČSTPS nebo jsou ve struktuře Slovenského paralympijského výboru, pokud 
splňují základní parametry pro pořádání závodu a pokud pořádají závod dle koncepce tohoto předpisu. STK 
plavání ČSTPS a STK plavání SPV spolupracují při zařazování jednotlivých kol ČSP.  
Soutěž je otevřena všem typům postižení, na něž lze uplatnit bodový přepočet. Plavci ČR a SR startují pod 
svojí klubovou příslušností, i když jsou přihlášeni např. střešním sportovním svazem případně národním 
paralympijským výborem. Pokud plavec nemá klubovou příslušnost, startuje jako individuální účastník. Závody 
ČSP jsou otevřeny i zahraničním výpravám mimo ČR a SR, které startují pod klubovou či svazovou příslušností 
nebo jako reprezentace státu dle přihlášky. Ve výsledcích jednotlivých závodů jsou i zahraniční plavci 
zařazení, do celkového pořadí ČSP nejsou jejich výkony započítávány. Pokud startuje státní příslušník cizího 
státu za český nebo slovenský klub, jeho výkony jsou do ČSP počítány. Finální pořad disciplín podléhá 
schválení STK plavání příslušného státu, kde se závod koná. 
Do ČSP se započítává dvojboj jednotlivců a soutěž družstev včetně štafet. 

Soutěž jednotlivců: 
Plave se podle technické části pravidel World Para Swimming (WPS). Výsledky (časy) z každé individuální 
disciplíny se každému plavci přepočítávají na bodovou hodnotu, dle aktuálně platné klasifikační třídy plavce 
(při změně klasifikace uprostřed ročníku se body ihned po změně počítají podle nové klasifikační třídy, zpětně 
se nepřepočítávají). Pokud mají plavci shodný počet bodů, jsou na sdíleném místě bez ohledu na to, jakého 
času dosáhli. Do celkového pořadí ČSP se započítává vždy součet dvou nejlepších bodových hodnot – 
„dvojboj“ dosažený v každém závodě. Pokud plavec v souladu s pravidly dokončil pouze jednu disciplínu, je 
mu do soutěže ČSP započítána bodová hodnota z jedné disciplíny a je brána jako dvojboj. Celkové pořadí 
v celé sérii se vyhlašuje muži i ženy dohromady. Konečné pořadí v ČSP je určeno součtem nejlepších dvojbojů 
plavce z určeného počtu závodů stanoveného pro každý ročník. Tento určený počet je roven nejnižšímu číslu 
většímu než polovina z celkového počtu závodů ČSP pořádaných v daném roce (např. 2 nejlepší výkony ze 3 
celkově, 3 ze 4 celkově, 3 z 5 celkově, 4 z 6 celkově atd.). V celkovém pořadí budou uvedeni všichni plavci, 
kteří se zúčastnili alespoň jednoho závodu ČSP. V případě, že dojde k rovnosti bodů, rozhoduje porovnání 
nejlepšího individuálního výkonu ze všech závodů ČSP. Pokud by i tento byl shodný, sportovci budou 
vyhlášeni na děleném místě. Výsledky z vložených závodů, štafet a finálových disciplín nejsou do ČSP 
jednotlivců započítávány. 

Soutěž družstev: 
Každý sportovní klub, který do závodu přihlásí alespoň čtyři (4) plavce, přičemž alespoň tři (3) jsou ve věku do 
osmnácti (18) let včetně (pro určení věku je rozhodující ročník narození), je zařazen do soutěže družstev. Do 
soutěže družstev jsou klubu splňujícímu výše uvedené základní podmínky automaticky započítány nejlepší 
bodové výkony čtyř plavců (po jednom nejlepším výkonu od každého plavce), přičemž nejvýše jeden výkon 
smí být dosažen plavcem starším 18 let (19 a starší – rozhodující je opět ročník narození). 
Členové družstva musí mít stejnou klubovou příslušnost. Do soutěže družstev jsou započteny nejlepší výkony 
dle výše uvedeného kritéria a výsledky štafet. Pokud má klub dvě čtveřice plavců (alespoň 3 do 18 let + 1), 
bude jim automaticky generován výsledek družstva A a B. 
Do výsledků soutěže družstev mohou být započítány i výsledky zrakově nebo mentálně postižených plavců 
(tzn. jejich výsledky mohou být započteny do družstva tvořeného převážně např. tělesně postiženými, nebo 
mohou mít svoje vlastní družstvo). Do soutěže družstev zatím nelze započítat štafety tvořené čistě zrakově 
nebo mentálně postiženými, poněvadž zatím neexistuje systém, jak mezi sebou porovnat výsledky štafet 
různých typů postižení. 
Do soutěže družstev budou klubu započteny výsledky nejlepší štafety z každého štafetového závodu 
k družstvu A, druhý nejlepší výkon klubové štafety k družstvu B (bez ohledu na to, jak budou štafety označeny 
v přihlášce). Pořadí štafet určuje dosažený čas. Štafeta na prvním místě získá pro klub 500 bodů, na druhém 
400, na třetím 300, na čtvrtém 200, na pátém 100, na šestém a dalším nic. Body se započítávají pouze 
štafetám klubů, které jsou zařazeny do soutěže ČSP (např. štafety klubů ze zemí mimo ČR a SR se štafetových 
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závodů mohou účastnit, ale body nezískávají). Pokud závod dokončí více štafet ve shodném čase, jsou 
umístěny na děleném místě a připadne každé z nich tolik bodů, kolik jich k danému místu náleží.  
Do celkového hodnocení ČSP družstev se započítávají všechny závody ČSP pořádané v daném roce. Pokud 
získá více družstev shodný součet bodů v ČSP, o jejich pořadí rozhodne vzájemná bilance všech štafetových 
závodů v ČSP. Bude-li tato bilance shodná, budou oba týmy vyhlášeny na děleném místě. 

Bodový přepočet: 
Od roku 2017 používáme s laskavým svolením German Paralympic Swimming německý model používaný 
např. při závodě IDM Berlin. Používání německého bodovacího systému umožňuje lepší srovnání s výsledky 
dosahovanými plavci světové úrovně na jednom z největších mezinárodních mítinků IDM Berlin. Více 
informací o stanovení bodového přepočtu naleznete na webu vlastníka systému: 
http://www.abteilung-schwimmen.de/pages/Wettkampfbestimmungen/Punktetabelle_2017_2018.pdf 

Řízení soutěže: 
Při řízení závodů se vychází z pravidel a předpisů World Para Swimming. Pořadatel může upravit slučování 
tříd, disciplín a další organizační záležitosti, pokud jsou v souladu s celkovým způsobem vyhlašování výsledků 
ČSP. Závody řídí sbor rozhodčích s licencí ČSPS, SPF, FINA nebo WPS.  
Do pořadí ČSP je možné zařadit pouze plavce s mezinárodní nebo národní klasifikací se statusem N, R, C, 
resp. NN, NR, NC (viz národní a mezinárodní klasifikace STK plavání ČSTPS).  
Plavci se statusem AB (nepostižení nebo plavci s velmi lehkým handicapem, kteří nesplňují podmínky přidělení 
klasifikační třídy) mohou být zařazeni do startovní listiny hlavního závodu a ve výsledcích jsou vedeni zvlášť 
v kategorii plavců AB. 

Finále: 
Pořadatel může určit vybrané disciplíny jako finálové. Do finále postupuje 6, resp. 8 plavců s nejvyšším 
bodovým výkonem v dané disciplíně. Pokud jsou na 6., resp. 8. místě 2 (nebo více) závodníci se stejným 
počtem bodů a nikdo se z finále neodhlásí, plavci se o účast ve finále rozplavávají. Pokud časový 
harmonogram závodu nedovoluje zařazení rozplavby o finále, postupující do finále je určen losem, který 
provádí vrchní rozhodčí závodu za přítomnosti všech plavců, kterých se postup týká. 

Číslování disciplín: 
Každá disciplína má své unikátní číslo, přičemž číslo 1-99 označuje rozplavby, číslo 101-199 označuje finále 
(např. disciplína č.6 má pro finále označení 106 apod.). Čísla 201-299 označují vložené závody. 

Kritéria pro otevření disciplíny: 
Pokud nebudou do disciplíny přihlášeni alespoň 3 plavci, pořadatel může STK požádat o zrušení disciplíny. 
V takovémto případě musí pořadatel uvědomit kluby, jejichž závodníci jsou do disciplíny přihlášeni a umožnit 
jim start v jiné disciplíně, a to i po uplynutí termínu přihlášek. 

Kritéria účasti v ČSP: 
Každý plavec ČR a SR přihlášený do soutěže musí být pro daný kalendářní rok licencován v informačním 
systému soutěže. Licencování umožňuje jednotnou evidenci klasifikačních tříd, přepočet výkonů na body, 
dlouhodobou evidenci sportovních výkonů. Informační systém je stále rozvíjen a aktualizován. Od roku 2018 
je spuštěna jeho webová verze, která všem registrovaným klubům, i jednotlivým licencovaným plavcům 
umožní snadné přihlašování na závody, přístup ke všem evidovaným výkonům, osobním rekordům 
a kompletním výsledkům ze závodů. Licenční poplatek činí 1000Kč za plavce na příslušný kalendářní rok. 
Nelicencovaní plavci nemohou být vedeni ve výsledcích ČSP. 

http://www.abteilung-schwimmen.de/pages/Wettkampfbestimmungen/Punktetabelle_2017_2018.pdf
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SPECIFICKÁ ČÁST: 

Pořad disciplín: 
Pořadatel sestavuje program z následujících disciplín, a to v libovolném počtu i pořadí dle možností závodu. 

50m VZ S1 – 14    100m VZ S1 – 14    200m VZ  S1 – 14 

400m VZ S6 – 14   800m VZ  S6 – 14   1500m VZ  S6 - 14 

50m Znak  S1 – 14    100m Znak  S1 - 14    200m Znak  S1 – 14 

50m Prsa  SB1 – 14    100m Prsa  SB1 – 14   200m Prsa  SB1 – 14  

50m Motýlek  S1 – 14    100m Motýlek  S1 – 14   200m Motýlek S1 – 14 

75m Polohový závod*  SM1 – 4   100m Polohový závod*  SM1 - 14 

150m Polohový závod  SM1 – 4    200m Polohový závod  SM3 - 14  

400m Polohový závod  SM8 – 14 

 *Pouze krátký bazén (25m) 
 
Štafety 
Plavou se čtyři štafetové závody, štafety mohou být složené výhradně z plavců s tělesným postižením (pro 
bodové porovnání štafet různých typů postižení hledáme řešení): 4 x 50m štafeta volný způsob do 20 a do 34 
bodů a 4 x 50m polohová štafeta do 20 a do 34 bodů (body jsou dány pravidly WPS). Kluby mohou přihlásit 
maximálně tři štafety do každé disciplíny (pokud pořadatel počet štafet více neomezí).  
Štafety mohou být libovolně smíšené muži, ženy a věkové kategorie, ale musí být sestaveny výhradně z plavců 
stejné klubové příslušnosti s tělesným postižením se statusem minimálně NN dle Systému národní klasifikace 
STK plavání a součet jejich klasifikačních tříd nesmí přesáhnout 20 resp. 34 bodů. 
Do závodu je možné nahlásit také štafetu složenou z plavců daného státu. Výsledek této štafety nebude do 
ČSP započítán. 

Vložený závod 
Pořadatel může také zařadit vložený závod pro plavce, kteří ještě nesplňují kritéria hlavního závodu např. je 
nutná asistence během tratě, nebo nemají stanovenou klasifikační třídu. Plavci z vloženého závodu budou ve 
výsledkové listině uvedeni podle abecedního pořadí bez umístění. 

Systém vyhlašování a věkové kategorie: 
Celkové výsledky ČSP jsou vyhlášeny při slavnostním večeru posledního závodu série ČSP. 
V celkovém pořadí ČSP se vyhlašují tří nejlepší plavci v každé věkové kategorii, tj. nejmladší žáci, žáci, junioři 
a open podle dosaženého počtu bodů, muži a ženy dohromady. V kategorii nejmladší žáci jsou vyhlašováni 
v rámci rozvojového a motivačního programu všichni plavci této věkové kategorie, kteří dokončili alespoň jednu 
disciplínu v souladu s pravidly bez ohledu na celkový počet startujících a na hodnotu výkonu. Stejný systém 
vyhlašování je doporučen každému jednotlivému závodu ČSP. Organizátor jednotlivých závodů může vyhlásit 
i nejlepší mužský a ženský výkon závodu případně při finálovém závodě i celého ročníku. 

Nejmladší žáci  U11  10 let a mladší (ročník 2009 a mladší) 
Žáci   U15   11 až 14 let (ročník 2005 až 2008) 
Junioři   U19  15 až 18 let (ročník 2001 až 2004) 
Bez rozdílu věku  Open  všechny věkové kategorie 

Soupis závodů ČSP pro rok 2019: 
Soupis série závodů ČSP schvaluje vždy před zahájením dalšího ročníku STK plavání ČSTPS. STK plavání 
může v průběhu ročníku schválit dodatečné zařazení závodu do série, pokud jsou pořadatelem závodu 
vytvořeny odpovídající podmínky pro pořádání závodu v souladu s pravidly World Para Swimming 
a s předpisem soutěže ČSP. 

XVII. POHÁREK  6. 4. 2019  SK KONTAKT KARLOVY VARY (25m) 
XXIV. Mistrovství ČR  18. 5. 2019  SK KONTAKT BRNO   (50m) 
X. Mistrovství SR  19. 10. 2019 CENTRUM HENDIKEPOVANÝCH PLAVCOV (50m) 
XXVIII. STRAHOV CUP 23./30.11. 2019  SK KONTAKT PRAHA   (50m) 

 


