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Kritéria PARA PLAVÁNÍ PRAHA pro nominaci plavců klubu na závody Česko-slovenského
poháru 2020
Závody Česko-slovenského poháru jsou oficiální závody zařazované většinou do mezinárodního
kalendáře. Klub PPP má největší základnu a od počátku série původně Českého poháru klub je
vítězem soutěže družstev.
Obecné informace o Česko-slovenském poháru, systému soutěže, bodovém přepočtu apod. najdete
níže.
Nominace klubu PPP na závody ČSP je výběrová a plavci musí splňovat následující
výkonnostní kritéria:
• Čas zaplavaný v předchozím kalendářním roce na oficiálním závodě odpovídající
bodovému přepočtu 100b a více
• Pravidelná tréninková docházka
• Výjimky
• Nejmladší žáci (U11) – samostatné zvládnutí 50m VZ v souladu s pravidly
• Žáci (U15) – výkon na úrovni 50b, perspektiva výkonu na úrovni 100b v kategorii Junioři
(U19)
• Plavci High Support Needs (klasifikační třídy S1 - S3) - samostatné zvládnutí 50m VZ
v souladu s pravidly
• Plavci s perspektivou změny klasifikační třídy při klasifikační revizi dle nového
klasifikačního systému
• Plavci v předchozím roce nezávodící s perspektivou výkonu na úrovni 100b, případně 50b
v U11
• Pro účast na závodech v SR mohou být nominační podmínky nastaveny přísněji
Finanční kritéria účasti plavců PARA PLAVÁNÍ PRAHA v ČSP dle typu členství a typu
případného doprovodu pro účast na závodech ČSP mimo Prahu
• Active 1 (tréninková docházka 1 x týdně) a Basic bez pravidelného tréninku - 2000Kč
• Active 1 přecházející v průběhu roku do Active 2 – 1000Kč
• Active 2 (tréninková docházka 2+ x týdně) a Basic s pravidelným tréninkem mimo PPP
- bez finanční spoluúčasti
• Jeden nutný doprovod plavců (např. u nejmladších žáků nebo v odůvodněných
případech i u žáků), případně u plavců se specifickou potřebou osobní asistence
1000Kč
• Další doprovody pouze v případě volné kapacity (ubytování, společná doprava) –
2000Kč
Počet doprovodů může být klubem omezen dle kapacity, případně klub může rodiny požádat o účast
v případě nedostatku personálu. Pro účast na závodech v SR mohou být finanční podmínky
nastaveny jinak, podle finanční náročnosti stanovené pořadatelem. Účast na domácím závodě PSCP
pořádaném PPP je účast nominovaných bez finanční spoluúčasti
Obecné informace o ČSP (více najdete v aktuálně platném Předpisu soutěže na webu ČSTPS)
Obecná charakteristika ČSP
Česko-slovenský pohár (dále jen ČSP), je série závodů, která navazuje na Český pohár. Pořadateli
jsou Český svaz tělesně postižených sportovců (STK para plavání) a Slovenský paralympijský výbor
(STK plavání). Klíčovým partnerem pro pořádání celé série je KONTAKT bB, který poskytuje
informační systém pro řízení sportu para plavání, celou sérii založil a vytvořil koncepci. Výkony se
hodnotí jako tzv. multidisability system, čili časy ve všech klasifikačních třídách se přepočítávají na
body, k porovnání používáme se svolením German Paralympic Swimming od roku 2017 německý
bodovací systém, který umožňuje srovnání výkonů napříč plaveckými třídami (body v každé třídě
jsou ukotveny k časům světového rekordu, světového žebříčku apod. v dané klasifikační třídě). Více
informací o stanovení bodového přepočtu naleznete na webu vlastníka systému: http://www.abteilungschwimmen.de/pages/Wettkampfbestimmungen/Punktetabelle_2017_2018.pdf
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Soutěž jednotlivců
Plave se podle technické části pravidel World Para Swimming (WPS) a podle propozic pořadatele pro
daný závod. Výsledky (časy) z každé individuální disciplíny se každému plavci přepočítávají na
bodovou hodnotu, dle aktuálně platné klasifikační třídy plavce (při změně klasifikace uprostřed ročníku
se body ihned po změně počítají podle nové klasifikační třídy, zpětně se nepřepočítávají). Do
celkového pořadí ČSP se započítává vždy součet dvou nejlepších bodových hodnot – „dvojboj“
dosažený v každém závodě. Konečné pořadí v ČSP je určeno součtem dvou nejlepších dvojbojů
plavce. Pořadí ČSP se vyhlašuje v následujících věkových kategoriích:
Nejmladší žáci (U11) = 10 let a mladší
Žáci (U15) = 11 až 14 let
Junioři (U19) = 15 až 18 let
Open = všechny věkové kategorie dohromady
Soutěž družstev
Výsledek pro soutěž družstev je automaticky generován klubu, který přihlásí do soutěže alespoň 4
plavce, z toho nejméně 3 ve věku 18 let včetně a mladší (do soutěže družstev se započítává výsledek
nejvýše jednoho plavce staršího 18 let a alespoň 3 výkony plavců od juniorské kategorie níže). Klub
může mít v soutěži více družstev, pokud má mezi přihlášenými více plavců splňujících podmínku pro
sestavení družstva. Do soutěže družstev jsou klubu splňujícímu výše uvedené základní podmínky
automaticky započítány nejlepší bodové výkony čtyř plavců (po jednom nejlepším výkonu od
každého plavce), k družstvu se připočítávají výsledky štafet. Pokud má klub více družstev a více štafet
v jednom štafetovém závodě, pak se výkon nejlepší štafety připočte k družstvu A, výkon druhé štafety
k družstvu B atd.
Obecná kritéria účasti v ČSP
Každý plavec ČR a SR přihlášený do soutěže musí být pro daný kalendářní rok licencován
v informačním systému soutěže a vysílající klub musí tuto licenci na základě fakturace uhradit ČSTPS
(1000Kč za plavce na kalendářní rok). Informační systém poskytuje STK para plavání pro účely řízení
soutěže KONTAKT bB.
V Praze dne 27.1.2020 z pověření předsedy klubu zpracoval sportovní manažer klubu,
Vít Šašek, (sasek@paraplavanipraha.cz; 608 003 495)
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