
Pohárek otevírá pohárovou sérii MITROPA CUP 
Středoevropský pohár v para plavání 2022

Krytý bazén Sokolov, 26. 3. 2022

Propozice
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A. Všeobecná ustanovení

1. Pořadatel

Pořadatel pohárové série
Pohárovou sérii pořádá ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. a ve spolupráci 
s plaveckými kluby Českého PARA sportu, z.s.

Pořadatel závodu
SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. z pověření STK plavání Českého 
PARA sportu.

2. Datum a místo konání

Sobota 26. března 2022

• Závody  – Krytý bazén Sokolov, Husovy sady 1813, Sokolov;  
http://bazen.sb-sokolov.cz/

• délka bazénu 25 m, 6 drah, obrátkové stěny hladké, elektronic-
ká časomíra

Upozornění: Bazén je bariérový se speciálním bezbariérovým vstu-
pem, který je prostorově omezen. Vstup na bazén bude organizo-
ván postupně se zajištěním umývání kol vozíků.

3. Přihlášky

• Kluby s přístupem do OpenSwim: přihlašují plavce, perso-
nál i  štafety prostřednictvím programu OpenSwim – odkaz: 
https://office.openswim.app/#?deepLink=raceInvitation&i-
d=80a95e23f7ac4c00bfefe077e47b7202. Přihlášky účastníků 
do pondělí 14. 3. 2022. Přihlášky disciplín do pátku 18. 3. 
2022. Poté lze pouze odhlásit plavce z celého závodu.

• Kluby bez přístupu do OpenSwim: vyplní přihlášku na akci 
(Excel: Přihláška na akci). Následně bude zprovozněn systém 
OpenSwim pro přihlášení disciplín. Excel odesílejte na adresu 
skkv@skkv.cz. Štafety přihlašujte v OpenSwim, případnou změ-
nu jmenného složení štafety odevzdejte na formuláři štafet nej-
později hodinu před začátkem příslušného závodního bloku.

4. Startovné a platba

Startovné 900 Kč na osobu resp. 40 €/os je jednotné pro všechny 
účastníky. Ve startovném je zahrnut závod (závodník, personál, 
doprovod), dárková taška, doprava z ubytování na bazén a zpět na 
ubytování, strava (so obědový balíček). Slavnostní večer s večeří je 
pro všechny účastníky s uhrazeným startovným, zdarma.

Údaje pro platbu 
(platbu ze Slovenska v EUR zadávejte jako SEPA platbu):

Banka: Fio banka, a. s.

Vlastník účtu: SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s.

Číslo účtu: 2200357759/2010

IBAN: CZ3420100000002200357759

BIC: FIOBCZPPXXX

U odhlášky dva dny před závodem je storno poplatek 200 Kč. 
Může být změněná osoba za osobu.

5. Ubytování

Ubytování si hradí kluby samy. Rezervace je předjednána v  Ho-
telu Marttel a v Hotelu Adria. Kvalita ubytování a dalších služeb 
je rovnocenná. Sjednaná nižší sazba za ubytovací službu činí 
450 Kč/1 noc včetně snídaně. Nutno počítat ještě s  poplatkem 
z  pobytu, osoby s  průkazem ZTP/P a osoby nevidomé jsou od 
poplatku osvobozeny. Hotel Marttel s větší kapacitou je primárně 
určen klubům s větším počtem účastníků - Praha, Brno. 

Charakteristika zařízení: hotelového typu, výtah, snídaně for-
mou švédského stolu. Rezervaci ubytování proveďte co nejdříve, 
nejpozději do 7. 3. 2022. 

Při jednání sdělte heslo „plavecké závody POHÁREK“.

Hotel Marttel

 Lidická 447/12, 360 01 Karlovy Vary 
http://www.hotelmarttel.cz/

• Kontaktní osoba: paní  Provázková,  tel.: +420 608 984 468 
lenka-provazkova@seznam.cz

Hotel Adria

 Západní 1, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 
https://adria.worhot.com

• Kontaktní osoba: pan Pešek, tel.: +420 739 049 288 
cesilko.senior@seznam.cz

6. Prezence

A. Prezence spojená s ubytováním proběhne v pátek 25. 3. 2022 
v místě ubytování od 18.00 do 21.00 hodin.

B. Pro účastníky závodu s příjezdem v sobotu prezence na bazéně 
v Sokolově od 07:15 – 7:45 hodin.

http://bazen.sb-sokolov.cz/
https://office.openswim.app/#?deepLink=raceInvitation&id=80a95e23f7ac4c00bfefe077e47b7202
https://office.openswim.app/#?deepLink=raceInvitation&id=80a95e23f7ac4c00bfefe077e47b7202
mailto:skkv%40skkv.cz?subject=
http://www.hotelmarttel.cz/
mailto:lenka-provazkova%40seznam.cz?subject=
https://adria.worhot.com
mailto:cesilko.senior%40seznam.cz?subject=
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7. Doprava

Organizátor zajišťuje pro účastníky přepravu z místa ubytování na 
závody a zpět a z Hotelu Marttel na slavnostní večer (tam i zpět). 
Hotel Adria je v  docházkové vzdálenosti od místa slavnostního 
večera. 

Kluby žádáme o uvedení zájmu o přepravu v přihlášce v OpenSwi-
mu (karta Personál) nebo Excel: Přihláška na akci.

8. Kontaktní osoby

Štěpánka Řehořková – koordinátor akce 
Jana Chmelíková – administrátor akce  
tel.: 724 219 096; 602 430 722; e -mail: skkv@skkv.cz

B. Technická ustanovení

1. Předpis

Závod pro plavce tříd S 1–14 na 25 m bazénu s elektronickou ča-
somírou dle platných mezinárodních pravidel World Para Swim-
ming, dle předpisu soutěže MITROPA CUP pro rok 2022 a dle těch-
to propozic. Protesty je možné podat v souladu s pravidly WPS.

V pondělí 21. 3. 2022 budou klubům ke kontrole rozeslány přihlá-
šené individuální i štafetové starty klubu.

Po tomto datu a čase již nelze přidávat ani ubírat jednotlivé dis-
ciplíny, 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 zů-
stanou stejné jako v primární startovní listině.

2. Systém soutěže

Jeden soutěžní den, dva bloky, rozplavby přímo na čas, pořadí 
v každé disciplíně bude určeno dle bodového přepočtu German 
Paralympic Swimming, všechny klasifikační třídy a všechny věko-
vé kategorie dohromady, muži a ženy a zvlášť. 

Soutěž družstev probíhá dle Předpisu soutěže MC 2022 včetně 
štafet. Změny v sestavě štafet nejpozději hodinu před začátkem 
závodního bloku, ve kterém se štafeta plave. Štafety mohou být li-
bovolně smíšené muži, ženy a věkové kategorie. Součet jejich kla-
sifikačních tříd nesmí přesáhnout 20 resp. 34 bodů (resp. 49 bodů 
u zrakově postižených, u štafety pro mentálně postižené plavce 
se musí jednat výhradně o plavce třídy S 14). Štafety mohou být li-

bovolně smíšené muži, ženy a věkové kategorie. Kluby mohou se-
stavit více štafet, pořadatel si vyhrazuje právo počet štafet omezit. 
V rámci slavnostního vyhlášení budou vyhlášené výsledky podle 
Předpisu soutěže MC 2022.

Vložený závod na 50 metrů s možností asistence ve vodě

Závod je určen neklasifikovaným nebo začínajícím plavcům s po-
třebou asistenta ve vodě. Dle nahlášeného počtu plavců, se bu-
dou plavat jedna nebo dvě rozplavby vloženého závodu na 50 m 
v I. bloku před závodem štafet.

3. Klasifikace

Řádná klasifikace (mezinárodní nebo národní) je podmínkou pro 
zařazení do výsledků závodu. Zájemci o klasifikaci vyplní EXCEL: 
Přihláška klasifikace. Klasifikace bude probíhat v pátek odpoled-
ne v bazénu KV Arena. Cena za klasifikaci činí 2 500 Kč nebo 100 €. 
Klasifikace zajišťuje ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. (ČPP), po přijetí 
plavce do klasifikace vám bude vystavena faktura. 

4. Omezení

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících závodníků 
tak, aby byl program včas ukončen podle časového pořadu závodů.

5. Časový pořad plaveckých závodů 
a následujícího programu

od 07:30 vstup na šatny bazénu pro týmy

od 07:50 rozplavání (pořadatel přidělí klubům 
čas jejich rozplavání a dráhy)

od 08:45 technický mítnik

od 09:15 zahájení závodu

od 09:30 začátek I. bloku

do 13:00 přestávka

od 13:45 začátek II. bloku

do 17:00 předpokládaný konec II. bloku 
a odjezd do Karlových Varů

od 18:40 odjezd z ubytovacích zařízení do Národního domu

od 19:00 večeře účastníků závodu v Národním domě

od 20:00 slavnostní večer

mailto:skkv@skkv.cz
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  I. půlden | 9:30 – 13:00 hodin

1. 100 m znak S 1 – S 14 Muži

2. 100 m znak S 1 – S 14 Ženy

3. 50 m motýlek S 1 – S 14 Muži

4. 50 m motýlek S 1 – S 14 Ženy

5. 100 m volný způsob S 1 – S 14 Muži

6. 100 m volný způsob S 1 – S 14 Ženy

7. 50 m prsa SB 1 – SB 14 Muži

8. 50 m prsa SB 1 – SB 14 Ženy

9. 200 m volný způsob S 1 – S 5 Muži

10. 200 m volný způsob S 1 – S 5 Ženy

11. 400 m volný způsob S 1 – S 14 Muži

12. 400 m volný způsob S 1 – S 14 Ženy

201. Vložený závod 25/50 m M+Ž

13. 4x50 m štafeta VZ 20 b M+Ž

14. 4x50 m štafeta VZ 34 b M+Ž

15. 4x50 m štafeta VZ 49 b M+Ž

16. 4x50 m štafeta VZ S14 M+Ž

 Sobota 26. 3. 2022

  7:50 – 9:05 h rozplavání  |  9:15 h slavnostní zahájení   II. půlden | 13:45 – 17:00 hodin

17. 50 m znak S 1 – S 14 Muži

18. 50 m znak S 1 – S 14 Ženy

19. 100 m motýlek S 1 – S 14 Muži

20. 100 m motýlek S 1 – S 14 Ženy

21. 50 m volný způsob S 1 – S 14 Muži

22. 50 m volný způsob S 1 – S 14 Ženy

23. 100 m prsa SB 1 – SB 14 Muži

24. 100 m prsa SB 1 – SB 14 Ženy

25. 75 m polohový závod SM 1 – SM 4 Muži

26. 75 m polohový závod SM 1 – SM 4 Ženy

27. 100 m polohový závod SM 5 – SM 14 Muži

28. 100 m polohový závod SM 5 – SM 14 Ženy

29. 4x50 m polohová štafeta 20 b M+Ž

30. 4x50 m polohová štafeta 34 b M+Ž

31. 4x50 m polohová štafeta 49 b M+Ž

32. 4x50 m polohová štafeta S14 M+Ž

Disciplíny otevřeny pro třídy S1 - S14 (75 PZ SM 1- 4, 100 PZ 
SM 5 -14).

Pořadí disciplín

6. Lékařské zabezpečení

Lékařské, resp. zdravotnické zabezpečení bude zajištěno po 
celou dobu závodů.

7. Technický mítink

Sobota 26. 3. 2022 v 8:45 h – v prostorách bazénu u callroomu 3.

8. Vyhlášení

Slavnostní večer proběhne v  Grandhotel Ambassador Národní 
dům, T. G. Masaryka 1088/24, 360 01 Karlovy Vary. Plavci a perso-
nál klubů se zaplaceným startovným mají vstup a večeři zdarma. 
Účast nad rámec klubových výprav je možná. Vstup bez večeře za 
50 Kč, vstup s večeří 200 Kč. Všechny osoby je potřeba nahlásit po-
řadateli do termínu přihlášek klubů.

Buďte vítáni na XIX.POHÁRKU v Sokolově a Karlových Varech.


