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Para Swim Open Air 2022 
29. 7. 2022, Strakonice 

 

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

 

závod zařazený do pohárové série MITROPA CUP v para plavání 

 

 

 

PROPOZICE 

 

  



 

 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Mítink je pořádán jako vyvrcholení akce KEMP STRAKONICE 2022 A JE OTEVŘEN I ZÁJEMCŮM 

MIMO ÚČASTNÍKY AKCE. Propozice jsou rozesílány všem relevantním českým i zahraničním para 

plaveckým klubům, resp. zemím.  

1. Název a charakteristika závodu 

Para Swim Open Air 2022  

Závod je zařazený do pohárové série MITROPA CUP v para plavání. 

2. Pořadatel, datum a místo 

Pořádá ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. ve spolupráci s PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. 

Pátek 29. 7. 2022 

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 (odkaz). 

https://office.openswim.app/#?deepLink=raceInvitation&id=996ec4ef20a84266834788401ac247ca 

Kluby, které nevyužívají informační systém OpenSwim se hlásí prostřednictvím emailu 

info@ceskeparaplavani.cz (přihláškový formulář excel). 

Do přihlášky vyplňte plavce i personál. 

Termín přihlášení je do neděle 24. 7. 2022 do 12:00. 

4. Startovné 

Zdarma 

5. Prezence 

07:00 – 08:00 v bistru plaveckého areálu Strakonice. 

6. Klasifikace 

Ve čtvrtek 28.7. proběhne národní klasifikace. Přihlášky na klasifikaci nových plavců posílejte na 

info@ceskeparaplavani.cz. Plavci, kteří jsou již klasifikováni, ale mají status NR 2022 a méně budou na 

klasifikaci pozváni jmenovitě po domluvě s trenéry klubu. 

7. Ubytování, strava, doprava 

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

Pro nahlášení ubytování ve stanech využijte systém OpenSwim (Přihláška na závod / Personál / 

Zobrazit plavce – do poznámky uveďte „ubytování Čt-So“), případně excelový formulář. 

Samostatně si můžete zajistit ubytování v okolních hotelích a penzionech. 

Stravu pro účastníky závodu nezajišťujeme. V prostoru areálu je bufet, v blízkosti bazénu je 

supermarket a na bazén dováží jídlo z restaurací ve Strakonicích na objednávku (Dáme Jídlo atp.). 

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

https://www.google.com/maps/@49.2628867,13.9139789,17.4z
https://office.openswim.app/#?deepLink=raceInvitation&id=996ec4ef20a84266834788401ac247ca
mailto:info@ceskeparaplavani.cz
mailto:info@ceskeparaplavani.cz


 

 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Předpis 

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

předpisu MITROPA CUP 2022 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 večírku k ukončení týdenního 

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

předpisu MITROPA CUP. Plavci na 1.-3. místě obdrží medaili a diplom. Všichni účastníci si mohou 

vybrat cenu na trávníkové burze u Bufiku po vyhlášení. 

3. Technický mítink a schůzka rozhodčích 

Technický mítink proběhne v 08:00 na trávníku. Mítinku se účastní všichni trenéři, instruktoři a 

personál závodu. 

Schůzka rozhodčích proběhne v 08:50 v prostorách vstupu na bazén. 

4. Program závodu 

08:30 – 09:00 rozplavání         09:10 – 11:30 závod 

1. 50m prsa Muži 

2. 50m prsa Ženy 

3. 100m prsa Muži 

4. 100m prsa Ženy 

201. 50m vložený závod Muži / ženy 

5. 50m motýlek Muži 

6. 50m motýlek Ženy 

7. 100m motýlek Muži 

8. 100m motýlek Ženy 

9. 50m volný způsob Muži 

10. 50m volný způsob Ženy 

11. 100m volný způsob Muži 

12. 100m volný způsob Ženy 

13. 200m polohový závod Muži 

14. 200m polohový závod Ženy 
 

5. Časový harmonogram 

07:00 – 08:00 Prezence 

08:00 – 08:30 Cvičení, tanec, focení, technický mítink 

08:30 – 09:00 Rozplavání 

08:50 – 09:00 Schůzka rozhodčích 

09:00 – 09:10 Slavnostní zahájení s nástupem rozhodčích 

09:10 – 11:30 Závod 

15:00 – 17:00 Vodní pólo 

19:00 – 20:00 Vyhlášení 

20:00 – 22:00 Večírek s Flying Parties 

 

6. Organizační výbor 

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

info@ceskeparaplavani.cz / +420 736 713 204 

mailto:info@ceskeparaplavani.cz

