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Systém národní klasifikace STK plavání ČSTPS při KONTAKTU bB
Definice
Národní klasifikace TP je zařazení plavce s tělesným postižením do tříd (S/SB/SM) podle kriterií IPC Swimming (IPC
Swimming Classification Rules and Regulations) odborně způsobilou osobou se statutem autorizovaného regionálního
nebo mezinárodního klasifikátora.
Klasifikační systém je založen na posouzení maximálních schopností plavců s fyzickým postižením, kteří chtějí závodit.
Klasifikační proces se skládá ze tří částí:
Testování na suchu – tento test je veden klasifikátorem s lékařským nebo fyzioterapeutickým vzděláním
Testování ve vodě – tento test je veden klasifikátorem se sportovně specifickým vzděláním
Pozorování plavce během závodu tento test je veden klasifikátorem se sportovně specifickým vzděláním
Pozn.: Pro udělení národní klasifikace s jakýmkoliv statusem stačí jeden autorizovaný klasifikátor.
Úrovně klasifikace
Oficiální mezinárodní klasifikace: Může ji získat plavec, který splňuje klasifikační kriteria (viz níže) a je oklasifikován
nejméně dvěma mezinárodními autorizovanými klasifikátory IPC Swimming (jedním medicínským a jedním technickým).
Seznam těchto klasifikačních příležitostí je dostupný na internetových stránkách IPC Swimming. Každý nový plavec
přihlášený do systému IPC Swimming získává automaticky status N = Nový (New). Pokud je později mezinárodně
oklasifikován, získává status C = Potvrzený (Confirmed) nebo R = Přezkoumání (Review), doplněný o datum, ve kterém
roce se může plavec nejdříve na přezkoumání dostavit. S těmito statusy se plavec může účastnit mezinárodních i
národních plaveckých soutěží.
Je-li plavci udělena třída na mezinárodní klasifikaci, je plavcova národní klasifikace nahrazena touto, v souladu
s usnesením STK plavání ze dne 27. 5. 2014.
Oficiální národní klasifikace: Může ji získat plavec, který splňuje klasifikační kriteria (viz níže) a je oklasifikován
autorizovaným regionálním klasifikátorem (medicínským nebo technickým), nebo jedním autorizovaným mezinárodním
klasifikátorem (medicínským nebo technickým). Takto oklasifikovaný plavec získává status NC = národní klasifikace
potvrzená, nebo status NR = národní klasifikace přezkoumání. Status NR obdrží každý plavec po prvním absolvování
národní klasifikace do doby, než se zúčastní alespoň dvou závodů, kde jsou přítomni klasifikátoři. Pokud bude zařazení
do třídy stále nejasné, status R zůstane doplněný o rok, ve kterém se může plavec nejdříve na přezkoumání dostavit. R
obdrží i každý plavec, který má onemocnění progresivního charakteru, nebo nejdéle v roce klasifikace nedosáhne
zletilosti. Takto oklasifikovaný plavec se může účastnit národních plaveckých soutěží ve své zemi a mezinárodních
soutěží mimo soutěže pořádané IPC Swimming (ME, MS, PH). Plavci může být udělena klasifikační třída se statusem
NN = národní nový a s tímto se může plavec účastnit hlavního závodu ČP a nižších soutěží. Klasifikaci s tímto statusem
může získat pouze plavec, který podstoupil vstupní test v KONTAKTU bB, který je ekvivalentní s testem na suchu při
klasifikaci a může být dlouhodobě sledován při tréninku a na závodech osobami odpovědnými za klasifikaci v STK plavání
nebo plavec, jehož zařazení do klasifikační třídy je nesporné (např. nadkolenní amputace).
Úroveň klasifikace
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C

Poznámka
(Able Bodied) získává plavec, který nesplňuje podmínky minimálního
postižení pro zařazení do klasifikace. Tito plavci mohou startovat v hlavním
závodě ČP, pokud neurčí organizátor jinak. Ve výsledcích jsou uvedeni ve
vlastní kategorii.
Získává každý plavec, který se účastní závodů pořádaných ČSTPS a KBB.
K tomuto statusu není plavci přidělena žádná třída, pokud nesplňuje
podmínky vypsané v části Úrovně klasifikace.
Řádná národní klasifikace, ke které je z důvodu předpokladu vývoje
postižení stanoveno pevné datum, po kterém je plavec klasifikován znovu.
Řádná národní klasifikace.
Automaticky získává každý plavec zapsaný do IPC LP a je totožná
s národní. IPC nerespektuje tuto klasifikaci jako relevantní. Do IPC LP
může být zařazen pouze plavec, který již má přidělenou klasifikace se
statusem NR nebo NC.
Řádná mezinárodní klasifikace, ke které je z důvodu předpokladu vývoje
postižení stanoveno pevné datum, po kterém je plavec klasifikován znovu.
Řádná mezinárodní klasifikace.
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Platná kriteria přihlášení na klasifikaci
 Zřejmé tělesné postižení = minimální handicap, který umožní plavci zúčastnit se soutěží pro tělesně postižené
plavce. Dle kriterií IPC Swimming je to ztráta nejméně 15 bodů během testování na suchu.
 Zvládnutí alespoň 2 plaveckých způsobů v souladu s pravidly IPC swimming (požadováno dobré technické
provedení).
 Zvládnutí startů a obrátek dle pravidel IPC Swimming.
 Bezpečný obrat ze zad na břicho a z břicha na záda zejména u plavců s těžším postižením.
Podmínky zařazení do národní klasifikace
Klasifikaci v rámci STK plavání ČSTPS zajišťuje občanské sdružení KONTAKT bB.
KONTAKT bB stanovuje výši poplatku za plavce zařazené do národní klasifikace. Poplatek hradí sportovní kluby, svazy,
nebo individuální zájemci o klasifikaci na účet občanského sdružení KONTAKT bB: 2900269346/2010
Poplatek za klasifikaci činí 2500Kč. Poplatek zobrazuje kromě přímých nákladů na vlastní klasifikaci plavce i náklady na
získání a zvyšování odbornosti klasifikátora.
Klasifikace je otevřená i pro zájemce ze zahraničních klubů. Cena klasifikace je 90€.
Zájemci o klasifikaci hradí částku na účet občanského sdružení KONTAKT bB: 2900269346/2010 (IBAN:
CZ3220100000002900269346)
Odpovědnou osobou za klasifikace je autorizovaná regionální klasifikátora Mgr. Jana Švarcová.
Odpovědnou osobou za přihlašování na klasifikaci je Štěpán Cagaň. Veškeré dotazy a žádosti směřujte na email
cagan@kontaktbb.cz.
Přihláška na klasifikaci
Sportovní kluby s přístupem do KOBEBIS hlásí plavce do příslušného seznamu (STK Požadavek na národní klasifikaci).
Pokud hlásí sportovní kluby plavce pouze na vstupní test, využívají seznam „SKK? Požadavek na vstupní test“.
Ostatní se na klasifikaci hlásí prostřednictvím přihláškového excelu na adresu předsedy STK plavání
(cagan@kontaktbb.cz a v kopii pořadateli daného závodu, kde klasifikace probíhá).
Přihlášku na klasifikaci je nutné odeslat nejdéle 14 dní před začátkem závodů. Pozdější přihlášky nemusí být
akceptovány. Pokud se na klasifikaci přihlásí více lidí, než jsou klasifikátoři schopni zajistit, přednost mají plavci, kteří se
přihlásili dříve.
Klasifikace MP
Dle usnesení 1/2015 STK plavání jev regulérním závodu ČP a nižších soutěžích ve třídě S/SB/SM 14 akceptována
národní nebo mezinárodní klasifikace potvrzená ČSMPS, INASFID nebo IPC Swimmig. Plavcům, kteří nemají národní
ani mezinárodní klasifikaci, může být udělena pro závody pod záštitou ČSTPS klasifikační třída se statusem NN (new
national) na základě kritérií ČSMPS a INAS-FID. Tedy doložení zařazení do vzdělávacího systému speciálního školství,
popřípadě lékařské vyšetření, ve kterém je uvedeno IQ nižší než 70 bodů. Tato klasifikace platí pouze při závodech
pořádaných pod záštitou ČSTPS a může být kdykoliv nahrazena oficiální klasifikací ČSMPS, INAS-FID nebo IPC
Swimming.
Klasifikace ZP
Dle usnesení 2/2015 STK plavání bude v regulérním závodu ČP a nižších soutěžích ve třídě S/SB/SM 11-13 akceptována
národní nebo mezinárodní klasifikace potvrzená ČSZPS nebo IPC Swimming. Plavcům, kteří nemají národní ani
mezinárodní klasifikaci, může být udělena pro závody pod záštitou ČSTPS klasifikační třída se statusem NN (new
national) na základě lékařské zprávy, která bude vyhodnocena dle kritérií ČSZPS následovně:
S/SB/SM11 - Zraková ostrost slabší než LogMAR 2.60
S/SB/SM12 - Zraková ostrost v rozmezí od LogMAR 1.50 po 2.60 (včetně) a/nebo zorné pole zúžené na méně než 10
stupňů
S/SB/SM13 - Zraková ostrost v rozmezí od LogMAR 1.40 po 1 (včetně) a/nebo zorné pole zúžené na méně než 40 stupňů
Tato klasifikace platí pouze při závodech pořádaných pod záštitou ČSTPS a může být kdykoliv nahrazena oficiální
klasifikací ČSZPS nebo IPC.

________________________________________________________________________________________
Zpracoval:
Schválili:
Datum:
Aktualizace:

Štěpán Cagaň, předseda STK plavání
Radka Kučírková a Vojtěch Franěk, členové STK plavání
Jana Švarcová – vedoucí klasifikací
1. ledna 2016
23. května 2016
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