XXVII. Strahov Cup
finálový závod Českého poháru 2018 v para plavání
Motto: „Není malých plavců, jsou jen malé plavky!“
Sobota 1. 12. 2018 / Aquacentrum Šutka / Praha
Propozice





plavecký závod handicapovaných s nejdelší tradicí v ČR od roku 1992
závod je již počtvrté zařazen do kalendáře World Para Swimming
závod je kvalifikací na srpnové MS 2019 v Kuchingu v Malajsii
Český pohár pořádá Český svaz tělesně postižených sportovců

A. Všeobecná ustanovení
1.

Pořadatel, datum, místo:
SK KONTAKT PRAHA ve spolupráci s KONTAKT bB – Plavecká akademie bez bariér pořádá
z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců v sobotu 1. 12. 2018 v Aquacentru
Šutka, Čimická 848/41 Praha 8.

2.

Přihlášky:
 kluby SK KP, SK KB, SK KV a KČB v informačním systému KOBEBIS
 ostatní kluby vyplní přihlášku bez disciplín v excel příloze, disciplíny následně v KOWEBIS
 termín přihlášení je do soboty 17. 11. 2018
 změny a odhlášky výhradně emailem na adresu skkp@sk-kp.cz

3.

Startovné a platba:
Startovné 800Kč/osobu resp. 40€/os. je jednotné pro všechny účastníky. Ve startovném je zahrnut
závod (plavec nebo personál), strava (sobotní obědový balíček a sobotní večeře na vyhlášení),
dárková taška a tričko, vyhlášení s večeří a kulturním programem, degustací soutěžních vzorků
utopenců, doprava v den závodu, tj. z ubytování na bazén a zpět (při ubytování na místech viz
níže), z ubytování na vyhlášení a zpět (pro ostatní se v případě zájmu pokusíme též zajistit).
Vysílající subjekty uhradí fakturu vystavenou podle počtu účastníků akce.
Údaje pro platbu (platbu ze Slovenska v EUR zadávejte jako SEPA platbu):
Banka:
Fio banka, a.s.
Vlastník účtu:
SK KONTAKT PRAHA
Číslo účtu:
2900277346/2010
IBAN:
CZ5120100000002900277346
BIC:
FIOBCZPPXXX

4.

Ubytování, strava, doprava:
Ubytování si hradí kluby samy, předběžná rezervace je zajištěna na kolejích Hostivař (SK KB),
kolej 17. listopadu (SK KV), Komenského (KČB), Kajetánka (ostatní). Dopravu v den závodu
zajišťujeme pouze na tato zařízení. Ostatní kluby včetně Slovenska prosíme do 10. 10. o sdělení,
zda chtějí ubytování na Koleji Kajetánka (cena je 400 – 500Kč/osoba), nebo zda si zajistí
ubytování a dopravu v době závodu samy. Stravu zajišťujeme v sobotu na bazéně obědovým
balíčkem a večeří a rautem v DOX+. Ostatní stravu si zajišťují kluby samy.

5.

Prezence:
V sobotu 1. 12. 2018 od 07:30 do 08:30 hod ve vestibulu bazénu v Infocentru závodu.

6.

Organizační výbor a kontakt:
Jan Nevrkla – předseda, Štěpán Cagaň – ředitel závodu, Monika Violová – koordinátorka
email: skkp@sk-kp.cz / web: www.kontaktbb.cz/sc

B. 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 ČP 2018 a dle těchto propozic. Ve čtvrtek
29. 11. 2018 bude generována primární startovní listina pro účastnické kluby. Po tomto datu a čase
již nelze přidávat ani ubírat jednotlivé disciplíny, nelze dohlásit nové plavce, lze pouze odhlašovat
plavce z celého závodu. Z finální startovní listiny odhlášené plavce vyjmeme, startovka se nebude
znovu losovat, rozplavby a dráhy zůstanou stejné jako v primární startovní listině. Protesty podává
vedoucí týmu do 30 minut od oficiálního zveřejnění výsledků na příslušném formuláři se vkladem
500Kč nebo 20€.

2.

Systém soutěže a vyhlášení:
Jeden soutěžní den, dva bloky, 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, jeden plavec smí mít nejvýše 4 individuální starty. První tři místa
v každé individuální disciplíně budou ohodnocena medailí a diplomem (bez vyhlášení, do
informačních boxů). Soutěž družstev probíhá dle Předpisu ČP 2018 včetně štafet. Sestavy štafet
odevzdejte na příslušném formuláři řediteli závodu nejpozději hodinu před začátkem závodního
bloku. Štafety mohou být libovolně smíšené bez ohledu na pohlaví a věkovou kategorii, z plavců
s tělesným postižením jedné klubové příslušnosti se statusem minimálně NN (do 20 resp. 34 bodů).
Kluby mohou sestavit více štafet, pořadatel si vyhrazuje právo počet štafet omezit. V rámci
slavnostního večera v DOX+, Poupětova 3, Praha 7, budou vyhlášeny dle Předpisu soutěže
výsledky ČP 2018 a Nejlepší para plavci 2018 (podrobnosti k vyhlášení v Informacích pro týmy).

3. Klasifikace:
Řádná klasifikace (mezinárodní nebo národní) je podmínkou pro zařazení do závodu. Do
klasifikace se lze přihlásit (2 500Kč nebo 100€), podrobnosti dohodneme s přihlášenými.
4. Omezení:
Do prostor bazénu je povolen vstup pouze po převlečení a přezutí. Vozíky musí být opatřeny
návleky (obdržíte na recepci bazénu).
5. Závodní program:
Disciplíny jsou otevřeny třídám S1-14 s výjimkou 150m PZ (SM1-4) a 200m PZ (SM5 – 14).

Časový harmonogram a pořad disciplín - sobota 1. 12. 2018
08:15 – 09:15 rozplavání / 08:45 technický mítink / 09:00 schůzka rozhodčích /
09:15 slavnostní zahájení / 09:30 začátek závodu / 17:00 zakončení závodu /
19:00 večeře a 20:00 vyhlášení ČP v DOX+, Poupětova 3, Praha 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

09.30 - 13.00 I. blok
50m volný způsob
50m volný způsob
100m prsa
100m prsa
50m motýlek
50m motýlek
100m znak
100m znak
200m volný způsob
200m volný způsob
400m volný způsob
400m volný způsob
4 x 50m štafeta volný způsob 20b.
4 x 50m štafeta volný způsob 34b.

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

13.30 - 17.00 II. blok
50m znak
50m znak
100m motýlek
100m motýlek
50m prsa
50m prsa
100m volný způsob
100m volný způsob
150m polohový závod
150m polohový závod
200m polohový závod
200m polohový závod
4 x 50m polohová štafeta 20b.
28.
4 x 50m polohová štafeta 34b.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

