XXV. MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
V PARA PLAVÁNÍ

23.10.2021
XXV. MČR v para plavání

A. Všeobecná ustanovení
Pořadatelem mistrovství je SK KONTAKT BRNO z.s. ve spolupráci s ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. Závod je součástí
Česko-slovenského poháru v para plavání (ČSP) 2021. Sérii závodů ČSP pořádá STK para plavání Českého PARA
sportu ve spolupráci s STK plavání Slovenského paralympijského výboru.

1. Datum a místo
Sobota 23. 10. 2021



Sportovní areál Za Lužánkami, Sportovní 486/4, 602 00 Brno-Královo Pole,
Délka bazénu 50m, 8 drah, elektronická časomíra

2. Přihlášky
Kluby s přístupem do OpenSwim: přihlašují plavce i personál prostřednictvím OpenSwim – ZDE je odkaz
s pozvánkou na závod.
Z důvodu zajištění ubytování je nutné přihlášku vyplnit do 6. 10. 2021. Disciplíny můžete v systému upravovat do
15. 10. 2021. Poté lze pouze odhlásit plavce z celého závodu bez nároku na vrácení startovného.
Kluby bez přístupu do OpenSwim vyplní přihlášku na akci (Excel: Přihláška na akci). Následně jim bude
zprovozněn systém OpenSwim pro přihlášení disciplín. Excel odesílejte na adresu pořadatele skkb@sk-kb.cz.
Přihláška štafety musí být odeslána na adresu skkb@sk-kb.cz nejpozději do 15. 10. 2021. Členy štafety je možné
měnit do doby zahájení závodu.

3. Startovné


Balíček „Víkend” – 2 000 Kč / 80 € za člena týmu: ubytování (2 noci se snídaní), závod World Para
Swimming v kategorii Approved, dárková taška, tričko, sobotní obědový balíček, sobotní vyhlášení s
večeří



Balíček „Jedna noc“ – 1 500 Kč / 60 € za člena týmu: ubytování (1 noc se snídaní), závod World Para
Swimming v kategorii Approved, dárková taška, tričko, sobotní obědový balíček, sobotní vyhlášení s
večeří



Balíček „Závod“ – 900 Kč / 40 € za člena týmu: závod World Para Swimming v kategorii Approved,
slavnostní večer, dárková taška, tričko, sobotní obědový balíček, sobotní vyhlášení s večeří

4. Ubytování, strava, doprava
Ubytování je vzdálené 500m od bazénu. Trasa bude označena a přechod přes silnici podpořen dobrovolníky.
Adresa ubytování: HOTEL AVANTI, Střední 61, 602 00 Brno-Královo Pole
V místě ubytování je možné zajistit páteční večeři v hotelu Avanti. V případě zájmu kontaktujte pořadatele.

5. Prezence



Současně s ubytováním v hotelu Avanti v pátek 22. 10. 2021
Ve vestibulu bazénu v sobotu 23. 10. 2021 7:15 – 8:00

6. Organizační výbor
Jan Sommer – ředitel závodu; Kateřina Chalupová – administrátorka
e-mail: skkb@sk-kb.cz / web: www.mcr-brno.cz
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Technická ustanovení
1. Předpis
Závod pro plavce tříd S1-14 dle platných mezinárodních pravidel World Para Swimming, předpisu STK plavání pro
ČSP 2021 a dle těchto propozic. Disciplíny je možné hlásit a upravovat do pátku 15. 10. 2021 v systému
OpenSwim. 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 budou odhlášení plavci vyjmuti, startovka se
nebude znovu losovat, rozplavby a dráhy zůstanou stejné jako v primární startovní listině. Protesty je možné
podat v souladu s pravidly WPS. Startovní listina, faktury a informace k závodu budou klubům rozeslány do úterý
19. 10. 2021.

2. Systém soutěže a vyhlášení
Dva soutěžní bloky v jednom dni, 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. Soutěž družstev
probíhá dle Předpisu ČSP 2021 včetně štafet. 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. Štafety se
samostatně nevyhlašují, pouze se započítávají do celkového pořadí družstev ČSP 2021.
Večer na hotelu Avanti bude vyhlášen dvojboj kategorií dle pravidel ČSP.

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

4. Technický mítink a schůzka rozhodčích
Technický mítink: V prostorách Aqua baru v sobotu 23. 10. 2021 v 8:30.
Schůzka rozhodčích: V prostorách vestibulu bazénu v sobotu 23. 10. 2021 v 8:45.

5. Program závodu
7:50 – 8:55 rozplavání
9:15 – 13:00 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
Vložený závod
4x50m štafeta volný způsob 20b.
4x50m štafeta volný způsob 34b.

13:00 – 13:45 obědová pauza
14:00 – 17:30 závod
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
M+Ž
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
4x50m polohová štafeta 20b.
4x50m polohová štafeta 34b.

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

K zápisu do světového žebříčku budou zaslány pouze výsledky plavců s mezinárodní klasifikací a licencí, z disciplín,
které WPS akceptuje dle svých pravidel.

