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0. ročník Středoevropského poháru v para plavání 

 

 

Para Swim Open Air 2021 
 

 

„závod známý na celém světě, zvláště pak na Strakonicku“ 

 

PROPOZICE 

  



 
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Mítink rámuje tradiční para plavecké soustředění a závod je pořádán na závěr II. turnusu s možností 

účasti pro účastníky akce KEMP STRAKONICE i pro jakékoliv další přihlášené plavce z ČR i ze 

zahraničí.  

1. Název závodu 

Para Swim Open Air 2021 „závod známý na celém světě, zvláště pak na Strakonicku“ 

0. ročník Středoevropského poháru v para plavání 2021 

2. Pořadatel, datum a místo 

Pořádá ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. ve spolupráci s kluby STK plavání Českého PARA sportu z.s. 

Pátek 23. 7. 2021 

Plavecký stadion Strakonice, Na Křemelce 305, 386 01 Strakonice 

venkovní bazén, 50m, 8 drah, elektronická časomíra 

3. Přihlášky 

Plavci – účastníci kempu se hlásí prostřednictvím systému OpenSwim. 

Plavci – mimo účastníky kempu prostřednictvím svých sportovních klubů v systému OpenSwim. 

Kluby, které nevyužívají informační systém OpenSwim se hlásí prostřednictvím emailu 

info@ceskeparaplavani.cz.  

Termín přihlášení je do středy 21. 7. 2021 do 12:00. 

4. Startovné 

Startovné 100 Kč za každého přihlášeného plavce. 

Účastníci kempu zdarma (platí i pro I. a III. turnus). 

Personál klubu zdarma. 

Úhrada startovného probíhá na základě vystavené faktury. 

5. Prezence 

07:00 – 07:55 v bistru plaveckého areálu Strakonice. 

6. Ubytování, strava, doprava 

Ubytování je po domluvě možné v prostoru areálu ve vlastních stanech.  

V případě zájmu zajišťujeme stravu (čtvrtek večeře, pátek snídaně, oběd, večeře, sobota snídaně). 

Komplet strava od Čt večeře do So snídaně: 500 Kč 

Jednotlivě: 100 Kč snídaně, 150 Kč oběd/večeře 

Pro nahlášení ubytování a stravy využijte formulář v excelu: MC_210723_Para-Swim-Open-

Air_Prihlaska_Registration.xlsx 

Do formuláře vyplňte i personál, který se bude závodu účastnit, abychom měli přehled o počtu osob, 

které na akci dorazí. 

Doprava je v režii jednotlivých účastníků / sportovních klubů. Před areálem je parkování zdarma.  

https://www.google.com/maps/@49.2628867,13.9139789,17.4z
mailto:info@ceskeparaplavani.cz


 
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Předpis 

Závod pro plavce tříd S1-14 a AB dle platných mezinárodních pravidel World Para Swimming a dle 

těchto propozic. Ve vloženém závodě mohou startovat plavci s potřebou asistence či bez přidělené 

klasifikační třídy. 

2. Systém soutěže a vyhlášení 

Jeden soutěžní blok v jednom dni. Rozplavby přímo na čas. Plavci budou rozlosováni do rozplaveb dle 

přihlášeného času, muži a ženy zvlášť. Plavci budou vyhlášeni na slavnostním večeru k ukončení 

týdenního soustředění a plaveckého závodu. Výsledné pořadí v každé kategorii bude určeno 

dvojbojem. Plavci na 1.-3. místě obdrží medaili a diplom. 

3. Technický mítink a schůzka rozhodčích 

Technický mítink proběhne v 08:00 v prostorách bazénu. Mítinku se účastní všichni trenéři, instruktoři 

a personál závodu. 

Schůzka rozhodčích proběhne v 08:20 v prostorách bazénu. 

4. Program závodu 

07:30 – 08:20 rozplavání         08:30 – 11:30 závod 

1. 50m znak Muži 

2. 50m znak Ženy 

3. 100m znak Muži 

4. 100m znak Ženy 

5. 50m prsa Muži 

6. 50m prsa Ženy 

7. 100m prsa Muži 

8. 100m prsa Ženy 

2001. 50m vložený závod Muži / ženy 

9. 50m motýlek Muži 

10. 50m motýlek Ženy 

11. 100m motýlek Muži 

12. 100m motýlek Ženy 

13. 50m volný způsob Muži 

14. 50m volný způsob Ženy 

15. 100m volný způsob Muži 

16. 100m volný způsob Ženy 
 

5. Časový harmonogram 

07:00 – 07:55 Prezence (bufet) 

07:30 – 08:20 Rozplavání 

08:00 – 08:15 Technický mítink (bazén) 

08:20 – 08:30 Schůzka rozhodčích (bazén) 

08:30            Společné foto všech účastníků (bazén) 

08:30 – 11:30 Závod 

18:00 – 19:00 Vyhlášení výsledků (bufet) 

19:00 – 22:00 Večírek s Flying Parties (bufet) 

 

6. Organizační výbor 

Jan Nevrkla – předseda, Štěpán Cagaň – ředitel závodu, Monika Violová – koordinátorka 

info@ceskeparaplavani.cz / +420 736 713 204 

mailto:info@ceskeparaplavani.cz

