Mitropa Cup 2021
„Středoevropský pohár v para plavání“
„Stredoeurópsky pohár v para plávanie“
„Mitteleuropa Cup im Para Schwimmen”
„Central European Cup in Para Swimming”

Pokud se série budou účastnit kluby dalších zemí, bude doplněna vlajka
příslušného státu. Vlajky jsou uváděny v pořadí, jak země do poháru
vstupovaly.

Předpis soutěže
Preambule
Mitropa Cup je otevřená série soutěží pro para plavce především ze zemí střední Evropy. Soutěž zřizuje
ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. a uděluje status zařazení do série pořadatelům jednotlivých mítinků na základě
jejich žádosti. Oficiální název soutěže je Mitropa Cup a tento název se používá ve všech jazycích. Název je
odvozen od německého termínu pro Střední Evropu Mitteleuropa, zkráceně Mitropa. Tento název se používal
dlouhou dobu pro proslulou fotbalovou soutěž založenou ve 20. letech a my na ni dnes hrdě navazujeme
v úplně jiném sportu, ale se stejným zanícením a smyslem pro fair play jako tomu bylo na fotbalových hřištích
té doby. Do pořádání závodů chceme zapojit země, které se nachází na území tehdejších účastnických států,
tj. Česko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, Černá hora, Itálie, Švýcarsko,
Bavorsko. Samotná účast bude otevřená všem zemím.

Vymezení pojmů
AB

Označení plavce, který nesplňuje minimální handicap pro zařazení do některé
z klasifikačních tříd (able bodied)

Dvojboj

Soutěž, kdy se jako určující pro hodnocení bere součet dvou nejvyšších bodových
hodnot. Tento systém je v ČPP používán dlouhodobě a používá jej v posledních
letech pro celkové pořadí Světové série i WPS.

MC

Mitropa Cup

ČPP

ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ

Eligible plavec

Plavec řádně klasifikován v některé klasifikační třídě WPS

Věk plavce

Rozdíl mezi rokem konání soutěže a rokem narození plavce

Vložený závod

Závod pro plavce, kteří nesplňují kritéria hlavního závodu (např. je nutná asistence
během tratě, nebo nemají dosud stanovenou klasifikační třídu)

WPS

World Para Swimming

Obecné ustanovení
ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ pověřuje organizací jednotlivých závodů zařazených do série Mitropa Cup subjekty,
které mají zájem závod pořádat a splňují základní parametry pro pořádání závodu.
Soutěž je otevřena plavcům všech klasifikačních tříd uznaných WPS. Plavci všech zemí startují pod svojí
klubovou příslušností, případně může každá země vyslat přímo svoji reprezentaci. Závody jsou otevřeny i
zahraničním výpravám mimo země pořádající závod série, které startují pod klubovou či svazovou příslušností
nebo jako reprezentace státu dle přihlášky. Ve výsledcích jednotlivých závodů i v celkovém pořadí série jsou
uvedeni všichni startující plavci z jakékoliv země. Do MC se započítává dvojboj jednotlivců a soutěž družstev
včetně štafet.

Pořadatel závodu
Pořadatelem závodu je sportovní klub nebo příslušná národní federace. Pro zařazení závodu do série musí
pořadatel zajistit následující:
Regulérní 25m nebo 50m bazén. Kompletní sbor rozhodčích (min 1 vrchní rozhodčí; 1 časoměřič/dráha; 1
obrátkový/2dráhy; 2 styloví rozhodčí; vrchní časoměřič). Elektronická časomíra.
Doporučujeme požádat o zařazení závodu do kalendáře WPS (tzv. Approval).
Pořadatel závodu žádá o zařazení do série ČPP prostřednictvím formuláře: MC_2021_Zadost-o-zarazeni.docx

Závod v soutěži Mitropa Cup
Soutěž MC probíhá v kalendářním roce v několika závodních kolech. Plave se podle technické části pravidel
World Para Swimming (WPS). V každém kole pořadatel sestavuje program výběrem z následujících disciplín
dle možností závodu, a to v libovolném pořadí.

KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO SPRÁVU A ČINNOST SPORTOVNÍ ORGANIZACE

https://www.openswim.app

Pořadatel může také zařadit vložený závod na 25 nebo 50 metrů pro plavce bez klasifikace či plavce vyžadující
asistenci při závodě.
vzdálenost

50m

přípustné plavecké způsoby
Volný způsob

Prsa

Znak

Motýlek

75m
100m

Polohový závod (25m bazén)
Volný způsob

Prsa

Znak

Motýlek

150m

Polohový závod (25m bazén)
Polohový závod

200m

Volný způsob

Prsa

Znak

400m

Volný způsob

800m

Volný způsob

1500m

Volný způsob

4x50m

Štafeta volný způsob 20 resp. 34 bodů

4x50m

Polohová štafeta 20 resp. 34 bodů

Motýlek

Polohový závod

Polohové závody na vzdálenost 75m, resp. 150m, jsou určeny výhradně pro plavce tříd SM1 až SM4. Štafety
jsou určeny výhradně pro plavce tříd S1 až S10 (resp. SB1 až SB9 pro prsový úsek polohové štafety). Ostatní
disciplíny jsou otevřeny všem plavcům bez omezení.
Štafety mohou být libovolně smíšené, ale individuální disciplíny jsou rozděleny na mužské a ženské. Dle
možností závodu mohou být rozplavby v rámci disciplíny sloučené (startují muži a ženy dohromady), ale
výsledky se počítají vždy odděleně.
Pořadatel může z časových důvodů omezit počet startujících v disciplíně, popřípadě omezit počet startů
jednoho plavce v individuálních disciplínách, popřípadě omezit počet štafet za klub/zemi.
Pokud nebudou do disciplíny přihlášeni alespoň 3 plavci, může vedení série MC po dohodě s pořadatelem
disciplínu zrušit, případně ji vhodně sloučit s jinou disciplínou, pokud tím nedojde k porušení pravidel.
V takovémto případě musí pořadatel uvědomit kluby, jejichž závodníci jsou do disciplíny přihlášeni a jako
kompenzaci nabídnout start v jiné disciplíně, a to i po uplynutí termínu přihlášek.
Jednotlivé závody se plavou obvykle systémem rozplaveb přímo na čas. Pořadatel může zvolit systém závodu
rozplavby a finále. Jako finálové může určit všechny nebo pouze některé disciplíny. Předpis pro postup do
finále zpracuje a schválí ve spolupráci s pořadatelem konkrétního závodu vedení série MC.
Datum, do kdy je možné hlásit změny disciplín a přihlášky štafet je 8 dní před konáním závodu. Od této doby
není možné odhlásit plavce z žádné konkrétní disciplíny, pouze odhlásit z celého závodu.
Pokud plavec nenastoupí na závod, je automaticky vyřazen ze všech startů v daném závodním bloku.

Hodnocení výkonů
Výsledek (čas) každého plavce v každé individuální disciplíně (vyjma vloženého závodu) se přepočítává 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.) Od roku 2017
používáme s laskavým svolením German Paralympic Swimming německý model. Toto rozhodnutí umožňuje
zahrnout do bodování větší výkonnostní rozpětí plavců než bodový systém World Para Swimming, který je
orientovaný primárně na plavce nejvyšší světové třídy. Více informací o stanovení bodového přepočtu
naleznete na webu vlastníka systému:
http://www.abteilung-schwimmen.de/pages/Wettkampfbestimmungen/Punktetabelle_2017_2018.pdf
Bodový systém aktualizujeme vždy v roce následujícím po roku, ve kterém se konaly letní paralympijské hry.
Pokud mají plavci shodný počet bodů, je jejich výkon považován za shodný bez ohledu na to, jakého času
dosáhli.
Pořadatel může otevřít závod i pro plavce AB. Ti mohou být zařazeni do startovní listiny hlavního závodu,
avšak ve výsledcích jsou vedeni mimo soutěž bez bodového přepočtu dle abecedního pořadí.
Plavci z vloženého závodu jsou ve výsledkové listině uvedeni podle abecedního pořadí bez umístění a bez
bodového přepočtu.
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Štafety jsou hodnoceny podle dosaženého času, bez bodových přepočtů.

Soutěž jednotlivců
Soutěž jednotlivců v celkovém pořadí MC je pro jednotlivé věkové kategorie smíšená (muži i ženy dohromady).
Kategorie Open je rozdělena zvlášť pro muže a ženy. V každém kole je plavci do soutěže započítán dvojboj
počítaný z jeho dvou nevyšších bodových hodnot dosažený v daném kole. Pokud plavec v jednom kole
dokončil v souladu s pravidly pouze jednu disciplínu, je mu do soutěže MC pro dané kolo započítána jen její
bodová hodnota.
Výsledky z vložených závodů, štafet a finálových disciplín nejsou do soutěže jednotlivců započítávány.
Konečné pořadí v MC je určeno součtem dvou nejlepších dvojbojů plavce v daném roce. V celkovém pořadí
budou uvedeni všichni plavci, kteří se zúčastnili alespoň jednoho závodu MC. V případě, že dojde k rovnosti
bodů na medailových pozicích, rozhoduje porovnání nejlepšího individuálního výkonu ze všech závodů MC.
Pokud by i tento byl shodný, sportovci budou vyhlášeni na děleném místě. V případě rovnosti bodů na
nemedailových pozicích jsou plavci na děleném místě.

Soutěž družstev
Plavci do soutěže družstev musí být eligible. Soutěž družstev je určena pro kluby ze všech účastnických zemí.
Každý zúčastněný klub bude zařazen do soutěže družstev, pokud má ve výsledcích alespoň jednoho eligible
plavce.
Pro každý takový klub se automaticky vytvoří maximálně čtyřčlenné družstvo „A“ a případně družstvo „B“ podle
následujících pravidel:
1. Bodové ohodnocení plavce v soutěži družstev bude odpovídat nejvyšší bodové hodnotě mezi všemi
jeho individuálními disciplínami.
2. Všichni eligible plavci klubu budou seřazeni podle uvedeného ohodnocení sestupně.
3. Do družstva se vyberou maximálně 4 plavci, kteří jsou nejvýše na žebříčku z předchozího bodu.
4. Zbudou-li v žebříčku klubu další plavci, bude pro daný klub obdobným způsobem vytvořeno družstvo
„B“.
Do soutěže družstev se započítá součet bodových ohodnocení dané čtveřice a připočítají se výsledky štafet.
Do štafet v soutěži družstev MC jsou započteny pouze štafety sestavené výhradně z plavců stejné klubové
příslušnosti, případně ze stejné státní reprezentace, s tělesným postižením s platnou národní či mezinárodní
klasifikací a součet jejich klasifikačních tříd nesmí přesáhnout 20 resp. 34 bodů. Štafety mohou být libovolně
smíšené muži, ženy a věkové kategorie. Každý klub smí nahlásit nejvýše dvě štafety, pokud pořadatel závodu
neurčí jinak. Má-li klub více štafet v jedné disciplíně (např. 4 x 50m polohová štafety do 34b.), počítá se
výsledek nejrychlejší štafety klubu k družstvu A, výsledek druhé nejrychlejší štafety klubu 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 0 bodů. 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 MC družstev se započítávají všechny závody MC pořádané v daném roce. Pokud
získá více družstev shodný součet bodů v poháru, o jejich pořadí rozhodne vzájemná bilance všech
štafetových závodů v MC. Bude-li tato bilance shodná, budou oba týmy vyhlášeny na děleném místě.
Družstvo s nevyšším bodovým součtem obdrží putovní pohár Moser Cup, který bude předán na slavnostním
vyhlášení série.

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
MC. Závody řídí sbor rozhodčích s licencí FINA, WPS nebo národní federace/svazu.

Číslování disciplín
Každá disciplína má své unikátní číslo 1-999. V případě, že se plavou finále, čísluje se 1001-1999 (např.
disciplína č.6 má pro finále označení 1006 apod.). Čísla 2001-2999 označují vložené závody.
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Kritéria účasti v MC
Plavci musí být do závodu přihlášeni do termínu dle propozic závodu. Přihlášky štafet na štafetovém formuláři
musí klub odeslat ve stejném termínu jako přihlášky do individuálních disciplín. Případné změny ve složení
štafety nebo v pořadí plavců musí být nahlášeny dle pokynů v propozicích závodu nejpozději do začátku bloku,
ve kterém se štafeta plave.

Systém vyhlašování a věkové kategorie pro rok 2021
Celkové výsledky MC jsou vyhlášeny při slavnostním večeru finálového závodu série.
V celkovém pořadí MC se vyhlašují tří nejlepší plavci v každé věkové kategorii, tj. nejmladší žáci, žáci, junioři
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. Kategorie Open
je hodnocena pro muže a ženy odděleně. Stejným systémem se vyhlašují výsledky každého jednotlivého
závodu MC. Organizátor jednotlivých závodů může vyhlásit i nejlepší mužský a ženský výkon závodu, nebo
svoji specifickou kategorii např. nejlepšího plavce klubu.
nejmladší žáci

U11

10 let a mladší (ročník 2011 a mladší)

žáci

U15

11 až 14 let (ročník 2007 až 2010)

junioři

U19

15 až 18 let (ročník 2003 až 2006)

bez rozdílu věku

Open – muži

všechny věkové kategorie

bez rozdílu věku

Open – ženy

všechny věkové kategorie

Soupis závodů MC pro rok 2021
Soupis série závodů MC schvaluje vždy před zahájením dalšího ročníku vedení série MC.
Posledním závodem série je závod v Praze, na který navazuje slavnostní vyhlášení série.
Termíny jednotlivých kol poháru jsou zveřejněny v informačním systému OpenSwim
https://portal.openswim.app a na webu https://ceskeparaplavani.cz/mitropa-cup/

Zpracoval:

Štěpán Cagaň

Datum:

10. dubna 2021
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