
  

 

  

STRAHOVSKÉ SPRINTY 
„para plavecký víceboj“ 

1. kolo Česko-slovenského poháru v para plavání 2021 
 

sobota 25. 9. 2021 / Strahov / Praha 

 
PROPOZICE 

 

A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel, datum, místo: 
Pořádá sportovní klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. ve spolupráci s ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. 
z pověření STK plavání Českého PARA sportu z.s. 
25. 9. 2021, Bazén Strahov, 25m, 6 drah (Vaníčkova 100/6, 160 17 Praha 6). 
 

2. Přihlášky: 
Přihláška týmu prostřednictvím excelu: SP_210925_Strahovske-sprinty_Prihlaska  
Přihláška disciplín: prostřednictvím systému OpenSwim 

 pro zpřístupnění závodu pro váš klub klikněte na tento odkaz  
 termín přihlášení je do 17. 9. 2021 

změny a odhlášky výhradně emailem na adresu ppp@paraplavanipraha.cz   
 

3. Startovné a platba: 
Startovné závod 300 Kč plavec; 0 Kč/personál (včetně obědového balíčku). 
Startovné závod a společenský večer 450Kč/plavec; 150Kč/personál (včetně večeře). 
Startovné hradí vysílající subjekty podle vystavené faktury dle reálného počtu účastníků. 

 
4. Ubytování, strava, doprava, parkování: 

Program závodu je koncipován tak, aby bylo pro kluby možné přijet i odjet v sobotu.  
V případě zájmu o nocleh si kluby rezervují samy. Ubytování si kluby mohou sjednat na Hotelu 
Duo (bydlelo se tam 2019) nebo na Hotelu Pyramida (hned pod Strahovem), kde jsme zajistili 
předběžné rezervace. Na obou zařízeních nutné potvrdit rezervaci do 14. 9.  
 

Kontakt Hotel Duo: Kateřina Králová, hom@janhotels.cz  
Ceny v Hotelu Duo: 2-lůžák 600Kč/os., 3-lůžák 485Kč/os, 1-lůžák 900Kč/os (vše včetně snídaně, 
bez snídaně by to bylo vždy o 100Kč méně) 
Kontakt Hotel Pyramida: Zdeněk Coufal; zdenek.coufal@orea.cz 
Ceny v Hotelu Pyramida: 2-lůžák 975Kč/os, 1-lůžák 1790Kč, přistýlka 800Kč/os (vše včetně 
snídaně) 
 

Zájemci o ubytování si zajištují vše přímo s hotelem.  
Stravování během závodu je zajištěno tradičním obědovým balíčkem ala bageta etc. + voda.  
Po závodě následuje posezení v legendární Restauraci Petřín (U Kaskadéra), kde byl 1998 
založen KONTAKT. Formou rautu se budou podávat řízky, brambor, pizza (různé druhy) a jeden 
welcome drink v podobě piva, vína, nealka. 
Dopravu organizátor nezajišťuje. V blízkosti bazénu mohou parkovat i autobusy zdarma. 
 

5. Prezence:  
V sobotu 25. 9. 2021 od 10:00 do 11:00 hod v Infocentru ve vestibulu bazénu.  

6. Organizační výbor a kontakt:  
Jan Nevrkla - předseda, Štěpán Cagaň - ředitel závodu, Monika Violová - koordinátorka 
email:  ppp@paraplavanipraha.cz 
tel:  +420 736 713 204 



  

 

 

B. Technická ustanovení  
 

1. Předpis: 
Závod pro plavce tříd S1-14 na 25m bazénu s elektronickou časomírou dle platných mezinárodních 
pravidel World Para Swimming, předpisu Česko-slovenského poháru 2021 a dle těchto propozic. 
V pondělí 20. 9. 2021 bude generována startovní listina pro účastnické kluby. 

2. Systém soutěže 
Jeden soutěžní blok 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. Soutěž družstev probíhá dle Předpisu ČSP 2021. 

3.  Vyhlášení 

Vyhlášen bude dvojboj dle předpisu ČSP. Plavci na prvních 3 místech obdrží medaili. 

Pořadatel vyhlašuje soutěž o nejvšestrannějšího plavce – para plavecký víceboj. Vyhlášeny budou 
2 kategorie – třída SM1-SM4 a třída SM5-SM14, kteří obdrží nejvíce bodů v součtu všech disciplín 
v programu (plavci SM1-4: 50Z / 50P / 50VZ / 75PZ; plavci SM 5-14: 50M / 50Z / 50P / 50VZ / 
100PZ). Plavci na prvních 3 místech obdrží pohár Strahovských sprintů. 

4. 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. Pořadatel si vyhrazuje právo 
omezit přihlášky při naplnění kapacity bazénu. 

5. Technický mítink 
Technický mítink proběhne přímo na bazénu v sobotu 25. 9. v 11:30. 

6. Schůzka rozhodčích 
Schůzka rozhodčích proběhne na bazénu v sobotu 25. 9. v 11:45. 

 

7. Program závodu: 

  
Sobota 25. 9. 2021 

 

10:30 – 11:50 rozplavání 
12:00 – 15:00 závod 
15:00 – 16:00 vyhlášení 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 

    50m volný způsob 
    50m volný způsob 
    50m prsa 
    50m prsa 
    50m znak 
    50m znak 
    50m motýlek 
    50m motýlek 
    75m polohový závod 
    75m polohový závod 
    100m polohový závod 
    100m polohový závod 

S 1-14 
S 1-14 

SB 1-14 
SB 1-14 

S 1-14 
S 1-14 
S 1-14 
S 1-14 

SM   1-4 
SM   1-4 
SM 5-14 
SM 5-14 

Muži 
Ženy 
Muži 
Ženy 
Muži 
Ženy  
Muži  
Ženy 
Muži  
Ženy 
Muži 
Ženy 

 
Těšíme se na viděnou na nejrychlejším závodě na celém světě, zvláště pak na Strahovsku! 
Tým ČPP a PPP  


