PARA SWIMMING CUP PRAGUE 2021
„závod s tradicí od roku 1992“
finálový závod Česko-slovenského poháru v para plavání 2021 zařazený do
mezinárodního kalendáře World Par Swimming
Motto: „Není malých plavců, jsou jen malé plavky!“
20. 11. 2021 / Aquacentrum Šutka / Praha

PROPOZICE
I.

Všeobecná ustanovení

1.

Pořadatel, datum, místo:
Pořádá sportovní klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. ve spolupráci s ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú.
z pověření Českého PARA sportu a s garancí Českého paralympijského výboru
20. 11. 2021 v Aquacentrum Šutka.

2.

Přihlášky:
Kluby s přístupem do OpenSwim: přihlašují plavce, personál i štafety prostřednictvím
programu OpenSwim – ZDE je odkaz s pozvánkou na závod.
Přihlášky do pátku 12. 11. 2021. Poté lze pouze odhlásit plavce z celého závodu.
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
závodu psp@paraswimmingprague.cz. Štafety přihlašujte v OpenSwim, případnou změnu
jmenného složení štafety odevzdejte na formuláři štafet nejpozději hodinu před začátkem
příslušného závodního bloku.

3.

Startovné a platba:
Startovné 900 Kč resp. 36€/osobu obsahuje závod, svačinový balíček, dopravu po dobu závodu,
dárkovou tašku s tričkem, slavnostním vyhlášením s občerstvením a kulturním programem
v DOX+. Vysílající subjekty uhradí fakturu vystavenou podle přihlášeného počtu členů týmu.

4.

Ubytování, doprava, strava:
Ubytování je předjednáno v Hotelu Duo (10min jízdy od bazénu).
Kluby domlouvají ubytování samy přímo s Hotelem Duo, případně si mohou zajistit vlastní
ubytování dle svého výběru. S Hotelem Duo jsou vyjednány speciální ceny:
jednolůžko 800Kč/noc; dvoulůžko 1 000Kč/noc; třílůžko 1 150Kč/noc; snídaně 100Kč/os
Z Hotelu Duo na bazén a zpět a na slavnostní vyhlášení a zpět je zajištěna bezbariérová doprava.
Strava je zajištěna v podobně sobotního svačinového balíčku, během sobotního vyhlášení v DOX+
bude skromný raut. Páteční a sobotní večeři můžete objednat přímo v hotelu DUO.
Kontakt: Kateřina Králová; hom@janhotels.cz; +420 727 818 623
Objednávka: nejpozději do 9.11.2021

5.

Prezence:
V sobotu 20. 11. 2021 ve vestibulu Aquacentra 8:30 - 9:30

6.

Organizační výbor a kontakt:
Jan Nevrkla - předseda, Štěpán Cagaň - ředitel závodu, Monika Violová – koordinátorka, Milena
Dušková - administrátorka
email: psp@paraswimmingprague.cz
Web: https://paraswimmingprague.cz

II.

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 2021 a dle těchto propozic. V
pondělí 15. 11. 2021 budou klubům ke kontrole rozeslány přihlášené individuální i štafetové starty
klubu. Protesty je možné podat v souladu s pravidly WPS.
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, bez vyhlášení do boxů týmů.
Soutěž družstev probíhá dle Předpisu ČSP 2021 včetně štafet. Štafety mohou být libovolně
smíšené bez ohledu na pohlaví a věkovou kategorii, z plavců tříd S1-10 jedné klubové příslušnosti
se statusem minimálně NN (do 20 resp. 34 bodů). Kluby mohou sestavit více štafet.
3. Upozornění a omezení:
Řádná klasifikace (mezinárodní nebo národní) je podmínkou pro zařazení do závodu. 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 a schůzka rozhodčích
Technický mítink vedoucích týmů: sobota 20. 11. v 9:15 v callroomu
Schůzka rozhodčích: sobota 20. 11. 10:30 v callroomu
5. Program závodu:

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

Sobota dopoledne

Sobota odpoledne

9:30 – 10:45 rozplavání
11:00 – 13:30 závod
13:30 – 14:00 přestávka/rozplavání

14:00 – 16:30 závod
18:15 odjezd z DUO do DOX+
19:00 vyhlášení DOX+

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

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

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

50m znak
50m znak
100m motýlek
100m motýlek
50m prsa
50m prsa
100m volný způsob
100m volný způsob
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
M+Ž
M+Ž

Disciplíny otevřeny pro třídy S1 - 14 (150PZ SM1-4, 200PZ SM5-14), výsledky mezinárodně
klasifikovaných plavců zařazujeme do světového žebříčku dle pravidel World Para Swimming.
6. Vyhlášení
Na slavnostním večeru navazujícím 20. 11. na závod budou v DOX+, Poupětova 3, Praha 7, od
19:00 vyhlášeni PARA PLAVEC 2021. Plavci a personál klubů se zaplaceným startovným mají
vstup zdarma. Účast nad rámec klubových výprav s uhrazeným startovným není z kapacitních
důvodů možná. Po vyhlášení následuje koncert skupin GARAGE, ECHT!, Flying Parties, Záviš a
bude skromný raut (nikoliv večeře). Ukončení akce ve 2:00.
Na shledanou v Praze se těší organizační výbor PSCP 2021!
https://paraswimmingprague.cz

