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KONTAKT bB  

Unikátní projekt plavání tělesně postižených •••• 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu •••• Plave se ve 
střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice ••••  Díky školicímu programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i v dalších 

osmi místech v ČR •••• 1000 plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě Kovář-Nevrkla vytvořené zakladateli 
programu •••• V letech 1995 – 2012 získali plavci vzešlí z programu KONTAKT na Letních paralympijských hrách, mistrovstvích světa a 

mistrovstvích Evropy 80 medailí •••• Tři zlaté medaile Martina Kováře v Aténách 2004 jsou historicky největším úspěchem českého 
sportovce na Letních paralympijských hrách 

SK KONTAKT PRAHA jako sou část Plavecké akademie bez bariér KONTAKTU bB uvádí 
 

XXII. Strahov Cup 
se statutem 

Mistrovství České republiky pro rok 2013 
Motto: „Není malých plavc ů, jsou jen malé plavky!“ 

Sobota 23. 11. 2013 / Praha / Strahov 

POZVÁNKA 
 
 
Vážení příznivci vzácných vodních bytostí, 
 
předposlední listopadovou sobotu dne 23. 11. 2013 si už po dvaadvacáté dají na Strahově sraz plavci, o nichž 
byste na první pohled řekli, že jsou neplavci. Přesto by zřejmě většina z nich plavala nakonec rychleji než velká 
část z Vás. A to není špatné vidět! I letošní ročník je z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců 
pořádán se statutem Mistrovství České republiky. 
Letos se můžeme těšit na Montrealský tým ověnčený Liščím Stříbrem a pěti finálovými umístěními ze srpnového 
Mistrovství světa.  
Přijďte! Závod má svoji sílu a může změnit mnohá, již pevně konzervovaná klišé v našich myslích. Jde zároveň o 
příjemně strávený čas ve společnosti lidí, kteří se baví, smějí, překonávají svoje limity a nelítostně soupeří – 
povětšinou se sebou samým.  
 
Srdečně zvou tvůrci nástroje KONEV, který od roku 1992 zalévá více než 1000 neplavců aby rostli v plavce 
Martin Kovář, čtyřnásobný paralympijský vítěz a Jan Nevrkla, jeho trenér a ředitel závodu 
 

 
Kontaktní osoba: Monika Violová, koordinátorka akce, tel.: 724 219 068, email: violova@kontaktbb.cz 
Účast potvr ďte na výše uvedených kontaktech do 20. 11. 2013. D ěkujeme! 
Místo konání: Bazén Strahov, Vaníčkova 2b, Praha 6 - tribuna Spartakiádního stadionu 
 

Sobota 23. 11. 2013 

                 08:00 – 09:20 rozplavání                                   09:20 – 09:30 slavnostní z ahájení    
                13:30 – 14:00 p řestávka s vlož. závodem        18.00 ukon čení závodu 

  

I. blok – 09:30 – 13:30  II. blok – 14:00 – 18:00 

1.         50m volný zp ůsob muži S1 – S14 14.      100m volný zp ůsob muži S1 – S14 
2.         50m volný zp ůsob ženy S1 – S14 15.      100m volný zp ůsob ženy S1 – S14 
3.         50m prsa muži SB1 – SB3 16.      50m znak muži S1 – S5 
4.         50m prsa ženy SB1 – SB3 17.      50m znak ženy S1 – S5 
5.         100m prsa muži SB4 – SB14 18.      100m znak muži S6 – S14 
6.         100m prsa ženy SB4 – SB14 19.      100m znak ženy S6 – S14 
7.         50m motýlek muži S1 – S7 20.      150m polohový závod muži SM1 – SM4 
8.         50m motýlek ženy S1 – S7 21.      150m polohový závod ženy SM1 – SM4 
9.         100m motýlek muži S8 – S14 22.      200m polohový závody muži SM5 – SM14 
10.     100m motýlek ženy S8 – S14 23.      200m polohový závod ženy SM5 – SM14 
11.     VLOŽENÝ ZÁVOD 24.      VLOŽENÝ ZÁVOD 
12.     4 x 50m štafeta volný zp ůsob 20b. 25.      4 x 50m polohová štafeta 20b. 
13.     4 x 50m štafeta volný zp ůsob 34b. 26.      4 x 50m polohová štafeta 34b. 

 
Více informací o závodě naleznete: www.sk-kontakt-praha.cz a www.kontaktbb.cz 


