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PARA SWIMMING CUP PRAGUE 2019 

„závod s tradicí od roku 1992“ 

finálový závod Česko-slovenského poháru 2019 v para plavání 
Motto: „Není malých plavců, jsou jen malé plavky!“ 

29. - 30. 11. 2019 / Aquacentrum Šutka / Praha 

 
PROPOZICE 

 

• finálový závod série letos premiérového Česko-slovenského poháru 

• závod je již popáté zařazen do kalendáře World Para Swimming 

• kvalifikační závod pro mistrovství Evropy 2020 a Paralympijské hry 
Tokio 2020 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel, datum, místo: 
Pořádá sportovní klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. ve spolupráci s KONTAKT bB - Plavecká 
akademie bez bariér z.ú. z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců a s garancí 
Českého paralympijského výboru dne 29. - 30. 11. 2019 v Aquacentrum Šutka. 
 

2. Přihlášky: 
Přihláška týmu prostřednictvím excelu: PSCP_191129_XXVIII_SP_Prihlaska-na-akci.xlsx 
Přihláška disciplín: prostřednictvím systému KOWEBIS 

• termín přihlášení je do 3. 11. 2019 

• změny a odhlášky výhradně emailem na adresu psp@paraswimmingprague.cz   
 

3. Startovné a platba: 
Startovné pro kluby STK ČSTPS 1 800Kč/osobu tj. kompletní balíček „All-in“ s hotelovým 
ubytováním, stravou, dopravou, závodem, dárkovou taškou s tričkem, slavnostním vyhlášením 
s rautem a kulturním programem v DOX+. Pro Slovensko je startovné 90€ kompletní balíček od 
pátku do neděle (pro ostatní zahraniční je 90€/den). 
Účastníci z ČR mimo kluby STK plavání uhradí 800Kč startovné/osobu. Ubytování, stravu a 
dopravu řeší po vlastní linii.   
Vysílající subjekty uhradí fakturu vystavenou podle počtu členů týmu. 

 

4. Ubytování, strava, doprava: 
V rámci „All-in“ balíčku je zajištěno ubytování v Hotelu Duo situovaném blízko bazénu (10 min 
jízdy). Doprava bude jezdit pouze na Hotel Duo po pátečním I. bloku, v sobotu ráno na bazén, po 
skončení na Hotel a večer do a z DOX+. Strava je zajištěna komplet od pátečního bazénového 
balíčku, na Hotelu Duo jsou formou bufetu páteční a sobotní večeře, sobotní a nedělní snídaně, 
v pátek a v sobotu dostanete bazénový jídelní balíček, během sobotního vyhlášení v DOX+ bude 
raut. V Hotelových pokojích je minibar, úhrada za využití minibaru je věcí vysílajícího subjektu 
(nutno uhradit při odjezdu. Autobus nebo auta mohou parkovat na hotelovém parkovišti (hradí 
pořadatel).  

5. Prezence:  
V pátek 29. 11. 2019 od 13:00 do 15:00 hod v Infocentru ve vestibulu bazénu.  

6. Organizační výbor a kontakt:  
Jan Nevrkla - předseda, Štěpán Cagaň - ředitel závodu, Monika Violová - koordinátorka 
email: psp@paraswimmingprague.cz   
 
 
 
 

https://www.google.cz/maps/place/Aquacentrum+Šutka/@50.126128,14.436259,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470beb4752935aa1:0xf102a4bdc43646ab?hl=cs
mailto:psp@paraswimmingprague.cz
mailto:psp@paraswimmingprague.cz
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B. Technická ustanovení  
 

1. Předpis: 
Závod pro plavce tříd S1-14 na 50m bazénu s elektronickou časomírou dle platných mezinárodních 
pravidel World Para Swimming, předpisu STK plavání pro ČSP 2019 a dle těchto propozic. Ve 
středu 27. 11. 2019 bude generována startovní listina pro účastnické kluby. Po tomto datu a čase 
již nelze přidávat ani ubírat jednotlivé disciplíny, nelze dohlásit nové plavce, lze pouze odhlašovat 
plavce z celého závodu. Z finální startovní listiny odhlášené plavce vyjmeme, startovka se nebude 
znovu losovat, rozplavby a dráhy zůstanou stejné jako v primární startovní listině. Protesty je 
možné podat v souladu s pravidly WPS. 

2. Systém soutěže a vyhlášení:  
Dva soutěžní bloky ve dvou dnech, rozplavby přímo na čas, pořadí v každé disciplíně dle bodového 
přepočtu German Paralympic Swimming, všechny klasifikační třídy a všechny věkové kategorie 
dohromady, muži a ženy zvlášť. První tři místa v každé individuální disciplíně budou ohodnocena 
medailí a diplomem, vyhlášení podle časových možností buď na bazéně nebo bez vyhlášení do 
boxů týmů. Soutěž družstev probíhá dle Předpisu ČSP 2019 včetně štafet. Sestavy štafet 
odevzdejte na příslušném formuláři ke stolku hlasatele nejpozději hodinu před začátkem závodního 
bloku. Štafety mohou být libovolně smíšené bez ohledu na pohlaví a věkovou kategorii, z plavců 
s tělesným postižením jedné klubové příslušnosti se statusem minimálně NN (do 20 resp. 34 bodů). 
Kluby mohou sestavit více štafet, pořadatel si vyhrazuje právo počet štafet omezit. Na slavnostním 
večeru v DOX+, Poupětova 3, Praha 7, budou vyhlášeny dle Předpisu soutěže výsledky ČSP 2019 
a Para plavci 2019.  

3. Upozornění a omezení:  
Řádná klasifikace (mezinárodní nebo národní) je podmínkou pro zařazení do závodu. Národní 
klasifikace podléhá autorizaci české národní (dříve mezinárodní) klasifikátorky. 
Do prostor bazénu je povolen vstup pouze po převlečení a přezutí. Vozíky musí být opatřeny 
návleky (obdržíte na recepci bazénu). Pořadatel si vyhrazuje právo omezit přihlášky při naplnění 
kapacity. 

4. Technický mítink 
Technický mítink proběhne přímo na bazéně v pátek 29. 11. v 15:15 

5. Program závodu: 

  

Pátek 29. 11. 2019 
 

14:30 – 15:45 rozplavání 
16:00 – 20:00 závod 

Sobota 30. 11. 2019 
 

08:30 – 9:45 rozplavání 
10:00 – 14:30 závod 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

      50m volný způsob 
      50m volný způsob 
    100m prsa 
    100m prsa 
      50m motýlek 
      50m motýlek 
    100m znak 
    100m znak 
    200m volný způsob 
    200m volný způsob 
    400m volný způsob 
    400m volný způsob 
4 x 50m štafeta volný způsob 20b. 
4 x 50m štafeta volný způsob 34b. 

Muži 
Ženy 
Muži 
Ženy 
Muži 
Ženy  
Muži  
Ženy 
Muži  
Ženy 
Muži 
Ženy 
M+Ž 
M+Ž 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
 

      50m znak 
      50m znak 
    100m motýlek 
    100m motýlek 
      50m prsa 
      50m prsa 
    100m volný způsob 
    100m volný způsob 
    150m polohový závod 
    150m polohový závod 
    200m polohový závod 
    200m polohový závod 
4 x 50m polohová štafeta 20b. 
4 x 50m polohová štafeta 34b. 
 

Muži 
Ženy 
Muži 
Ženy 
Muži 
Ženy  
Muži  
Ženy 
Muži  
Ženy 
Muži 
Ženy 
M+Ž 
M+Ž 
 

 
Disciplíny otevřeny pro třídy S1 - 14 (150PZ SM1-4, 200PZ SM5-14), výsledky mezinárodně 
klasifikovaných S14 na 50m volný způsob nezařazuje WPS do světového žebříčku.  


