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SK KONTAKT PRAHA jako sou část 

 
Plavecké akademie bez bariér KONTAKTU bB 

uvádí 

 
  

XXII. Strahov Cup 
 

pořádaný z pov ěření Českého svazu t ělesně postižených sportovc ů 
se statutem  

Mistrovství České republiky pro rok 2013 
 

 
Motto: „Není malých plavc ů, jsou jen malé plavky!“ 

 

 
Sobota 23. 11. 2013 / Praha / Sportovní areál Strah ov 

 
závod je po řádán se záštitou  

 
primátora Hlavního m ěsta Prahy RNDr. Tomáše Hude čka Ph.D 

 
a 
 

starostky M ěstské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové 
 

 
 

PROPOZICE 
 
 

 
 
 
● XXII. ročník nejstaršího plaveckého závodu vozíčkářů v České 
republice  
 
● I. ročník v roce 1992 se stal zárodkem Plavecké akademie bez 
bariér  
 
● závodit bude více než sto sportovců 
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1. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel:  
SK KONTAKT PRAHA ve spolupráci s KONTAKTEM bB 

2. Datum konání:  
Sobota 23. listopadu 2013 

3. Místo konání:  
Sportovní areál Strahov, Praha 6 – bazén v ochozu Spartakiádního stadiónu  
Krytý 25m bazén s bezbariérovým přístupem, 6 drah, obrátkové stěny hladké, elektronická časomíra. 

4. Přihlášky:  
Závodníky přihlašují vysílající subjekty (KONTAKT bB, SK, TJ a sportovní svazy) pro soutěž jednotlivců 
i družstev. 

• Sportovní kluby a střediska KONTAKTU bB - přihlášení závodníků proběhne v rámci 
informačního systému KONTAKTU bB. Termín přihlášení: 8. 11. 2013  

• Ostatní subjekty: - zasláním vyplněných přihlášek (viz příloha) do termínu 8. 11. 2013. 
Zasílejte na e-mailovou adresu: skkp@sk-kontakt-praha.cz  

5. Startovné a ekonomické podmínky: 
Startovné hradí vysílající subjekty nebo individuální účastníci sami. Startovné je rozlišené formou 
balíčků podle míry využití nabídky a servisu poskytovaného v souvislosti se závodem. Startovné je 
jednotné pro plavce i doprovody a jeho úhrada je záležitostí vysílajících organizací (subjektů).  
Úhrada bude provedena před závodem na základě vystavené faktury převodem do 18. 11. 2013 - 
pouze výjimečně po dohodě hotově při prezenci. Startovné za závodníky odhlášené do 21. 11. 2013 
bude vráceno. Startovné za závodníky odhlášené po tomto termínu vráceno nebude. 

      
XXL balíček – 1150Kč - v balíčku: závod, dárková taška, ubytování pá a so, strava od pátečního večera 
do nedělní snídaně, slavnostní vyhlášení 
XL balí ček – 850Kč - v balíčku: závod, dárková taška, ubytování pá, strava od pátečního večera do 
sobotní večeře, slavnostní vyhlášení 
L - A balí ček – 750Kč - v balíčku: závod, dárková taška, ubytování so, strava od sobotního oběda do 
nedělní snídaně, slavnostní vyhlášení 
L - B balí ček – 750Kč - v balíčku: závod, dárková taška, ubytování pá, strava od páteční večeře do 
sobotního oběda, slavnostní vyhlášení 
M balíček – 450Kč  - v balíčku: závod, dárková taška, strava od sobotního oběda do sobotní večeře  
S balíček – 350Kč - v balíčku – závod, dárková taška, strava so oběd 
XS balíček – 100Kč - v balíčku – závod jako divák, strava so večeře, slavnostní vyhlášení (pro rodinné 
příslušníky plavců a jejich blízké, pro plavce, kteří se nemohou zúčastnit závodu) 
 

6. Prezence:  
Pro týmy s pátečním příjezdem: v pátek 22. 11. od 18.00 v menze SÚZ ČVUT 
Pro týmy se sobotním příjezdem: v sobotu 23. 11. od 7. 30 ve vestibulu bazénu Strahov v Infocentru 
závodu  

7. Doprava:  
Pořadatel dopravu nezajišťuje a i během závodů je věcí vysílajících subjektů – závod i vyhlášení se 
odehrávají na jednom místě. 

8. Ubytování a stravování:  
Ubytování bude pro většinu zajištěno na bloku 12 kolejí SÚZ ČVUT na Strahově; v případě 
nedostatečné kapacity bude pořadatel zajišťovat ubytování jinde. 
Strava bude zajištěna v menze SÚZ ČVUT Strahov; sobotní oběd bude distribuován na bazéně formou 
balíčku. 

9. Odhlášky:  
Odhlášení lze provést písemně e–mailem na adresu skkp@sk-kontakt-praha.cz. 

10. Kontaktní osoba:  
Jan Nevrkla  – ředitel závodu – mob. 606 637 097, skkp@sk-kontakt-praha.cz 
Monika Violová  - koordinátorka akce, mob. 724 219 068, skkp@sk-kontakt-praha.cz  
Informace na www.sk-kontakt-praha.cz  a www.kontaktbb.cz   
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B)  Technická ustanovení  
 

1. Předpis:  
Závodí se dle platných mezinárodních pravidel IPC Swimming a dle tohoto předpisu. Závod je otevřen 
pro třídy S1 až S14. Třídy S1 - S14 soutěží ve dvojboji dle bodového systému KONTAKTU bB.  

2. Systém sout ěže:  
Plave se v jednom soutěžním dni, ve dvou blocích, v rozplavbách přímo na čas. 
Závod je soutěží jednotlivců i smíšených čtyřčlenných družstev, jehož součástí jsou i štafety. 
Systém sout ěže XVIII. Mistrovství České republiky pro rok 2013  
- Pořadí v disciplínách ve třídách S1 – S14 se určuje bodovým systémem KONTAKTU bB. 
- V programu disciplín jsou všechny individuální paralympijské disciplíny kromě 200 a 400m volný 

způsob. 
- Plavce je možné přihlásit do závodu pouze do paralympijských disciplín odpovídajících jejich 

klasifikačním třídám (např. na 50Z pouze plavce tříd S1 – 5, na 100Z pouze plavce tříd S6 – 10; 
specifikace paralympijských disciplín pro jednotlivé třídy je v příloze Kvalifikační limity a to včetně 
tříd S11 - 14).  

- Přihlásit je možné pouze plavce, kteří mají zaplavaný limit stanovený pro příslušnou disciplínu. 
- Počet startů v závodě je pro všechny plavce omezen na nejvýše čtyři individuální disciplíny (počet 

startů jednotlivce ve štafetách není omezen). 
- V případě přihlášení více než čtyř individuálních startů bude jedna z disciplín závodníkovi po 

dohodě s vedením klubu vyškrtnuta; v případě vysokého počtu startujících si pořadatel vyhrazuje 
právo počet startů jednotlivců ještě více omezit dle systému např. podle bodové hodnoty výkonu.  

- Štafety lze hlásit nejvýše dvě za každý klub; štafetu lze sestavit pouze z plavců se stejnou klubovou 
příslušností; v případě nedostatečného časového prostoru si pořadatel vyhrazuje právo počet štafet 
omezit a vyřadit štafety s nejhorším dosaženým, nebo předpokládaným časem (dle individuálně 
přihlášených časů). 

- Pořadí štafet se vždy určuje pouze dosaženým časem, složení štafet musí odpovídat pravidlům IPC 
Swimming (součet klasifikačních tříd nesmí překročit 20, resp. 34 bodů, v případě zrakově 
postižených do 49 bodů). 

- Závodníci budou řazeni do rozplaveb v jednotlivých disciplínách dle nahlášených časů; muži a ženy 
budou do startovní listiny losováni zvlášť (pořadatel si vyhrazuje právo nalosovat v případě hrozby 
časové tísně muže i ženy dohromady). 

- Pro plavce, kteří dosud neplavou samostatně nebo neuplavou více než 25m bude otevřen vložený 
závod na 25m případně na 50m s asistencí; v případě časové tísně si pořadatel vyhrazuje právo 
přesunout vložený závod do přestávky, v krajním případě jej zcela zrušit (bude oznámeno 
s předstihem). 

Systém sout ěže XXII. Strahov Cup - jednotlivci 
- vše totožné s výše uvedeným systémem XVIII. MČR, ale pořadí bude určeno dle dvojboje, viz níže a 

pro 4 věkové kategorie zvlášť, ale muži i ženy dohromady viz kapitola Systém vyhlášení. 
- pořadí XXII. SC bude určeno výsledkem bodového součtu dvojboje, tedy součtu bodového zisku ze 

dvou nejvýše bodově hodnocených disciplín dle bodového systému KONTAKTU bB. 
Systém sout ěže XXII. Strahov Cup - družstva 
Soutěží čtyřčlenná družstva nominovaná předem do soutěže družstev vysílajícím klubem (družstvo 
nemůže sestavit napříč kluby střešní organizace jako svaz). Každý klub smí do soutěže nahlásit max. 
dva týmy s označením A a B. V družstvu musí být zastoupeni vždy muži i ženy v libovolném poměru. 
Podmínkou je zastoupení věkových kategorií žáci do 14 let (mohou být i nejmladší žáci do 10 let) a 
junioři 15 – 18 let. Z těchto dvou věkových kategorií musí být v družstvu alespoň tři členové, přičemž 
alespoň jeden z nich musí být žák. Zástupce dospělých (19 a starší) v družstvu být nemusí, ale pokud je 
zařazen, smí být v družstvu nejvýše jeden. Družstvo tedy může být sestaveno např. ze dvou žáků a 
dvou juniorů, jednoho žáka a tří juniorů, jednoho žáka, dvou juniorů a jednoho dospělého, tří žáků a 
jednoho dospělého, čtyř žáků, tří žáků a jednoho juniora apod. Členové družstva musí mít stejnou 
klubovou příslušnost. Do soutěže družstev se započítává vždy jeden bodově nejlepší výkon každého 
člena družstva a výsledky štafet. Složení družstva je nutné nahlásit jmenovitě v přihlášce (viz příloha). 
Každý klub smí přihlásit nejvýše jednu štafetu do každého štafetového závodu (za družstvo A i B pokud 
klub má družstvo A i B.Pro maximalizaci bodového zisku v soutěži družstev je v zájmu týmu obsadit 
všechny štafetové závody. Do štafety mohou být přihlášeni i jiní plavci, než budou uvedeni na soupisce 
družstev, věková ani výkonnostní omezení nejsou, štafety mohou být smíšené. Sestavy štafet je nutné 
odevzdat v písemné podobě na oficiálním formuláři v Infocentru nejpozději hodinu před začátkem 
závodního bloku, v němž se příslušná štafeta plave. Přihlášky štafet odevzdané později než hodinu 
před začátkem závodu v Infocentru nebudou zařazeny do startovní listiny a štafeta nebude připuštěna 
na start. 
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3.    Systém vyhlášení 
 
       Vyhlášení XVIII. M ČR  

- vyhlášeny budou pouze ty paralympijské disciplíny jednotlivců, v nichž nastoupí na start nejméně 10 
závodníků, a závody štafet, v nichž bude na startu alespoň 6 štafet z alespoň tří klubů. 

- vyhlášení mistrovských disciplín proběhne přímo na bazéně mezi jednotlivými disciplínami 
v systému: po prvních dvou odplavaných disciplínách mužů i žen následuje vyhlášení první 
odplavané disciplíny mužů i žen, po třetí odplavané disciplíně vyhlášení druhé odplavané disciplíny 
a tak dál v tomto systému. 

- plavci na prvních třech místech obdrží medaili a diplom. 
 
Vyhlášení XXII. Strahov Cupu 
- Vyhlášen bude dvojboj, viz kapitola Systém soutěže XXII. Strahov Cup. 
- Vyhlášení proběhne ve čtyřech věkových kategoriích, muži i ženy dohromady: nejmladší žáci do 10 

let, žáci 10 – 14 let, junioři 15 – 18, dospělí 19 a starší. 
- Vyhlášení proběhne na Slavnostním večeru v menze SÚZ ČVUT; plavci a plavkyně na prvních třech 

místech obdrží věcné ceny. 
- Vyhlášeno bude i nejlepší družstvo závodu a dostane na rok do svého držení Pohár družstev 

KONTAKTU bB. 
4.    Klasifikace:  

Řádná klasifikace (mezinárodní nebo národní) je podmínkou pro zařazení do výsledků hlavního závodu. 
Plavci bez klasifikace nebo předběžně oklasifikovaní mohou být přihlášeni do jednotlivých disciplín dle 
systému soutěže, ale ve výsledcích budou uvedeni mimo soutěž. Klasifikaci plavců je možné dohodnout 
s pořadatelem a bude probíhat v pátek odpoledne za poplatek 2 500Kč. Pořadník plavců zařazených do 
klasifikace sestaví dle přihlášek pořadatel závodu. V případě velkého zájmu o klasifikaci si pořadatel 
vyhrazuje právo počet plavců nahlášených ke klasifikaci omezit. 

5. Protesty: 
Do 30 minut od oficiálního oznámení s vkladem 100,- Kč. V případě zamítnutí vklad propadá ve 
prospěch pořadatele. 

2. Omezení:  
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících závodníků tak, aby byl program včas ukončen 
podle časového pořadu závodu. 

3. Časový po řad plaveckých závod ů a následujícího programu: 
 
Od 07.30 – vstup na šatny bazénu pro týmy (možná bude upřesněno a rozděleno aby nedošlo k přetlaku) 
Od 08.00  - rozplavání (pořadatel může klubům určit čas jejich rozplavání a přidělit dráhy) 
Od 09.20 – zahájení závodu 
Od 09.30  - začátek I. bloku 
Do 13.30 – přestávka, vložený závod 
Od 14.00 – začátek II. bloku 
Do 18.00 – konec II. bloku 
Od 18.30 – večeře účastníků závodu v menze 
Od 20.00 – slavnostní večer (v první hodině vyhlášení) 

 
Po skončení závodu bude prostor na ubytování a krátkou relaxaci před večeří a Slavnostním 
vyhlášením od  20:00 v Menze SÚZ ČVUT. 
 
 

4. Pořad disciplín: 
- Vložený závod je určen pro plavce, kteří samostatně zvládnou pouze 25m, nebo ještě nemají jistotu 
v samostatném plavání a v rámci motivačního zapojení do programu jim bude umožněno startovat 
s asistencí; podle přihlášených plavců se bude plavat 25 nebo 50m. 
- V případě nedostatku času bude vložený závod přesunut do přestávky nebo zcela zrušen. 
- závodní program viz tabulka na následující straně 
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Sobota 23. 11. 2013 

 
                       08:00 – 09:20 rozplavání                                         09:20 – 09:30 slavnostní zahájení    

13:30 – 14:00 p řestávka s vloženým 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 
2. 50m volný zp ůsob ženy S1 – S14 
3. 50m prsa muži SB1 – SB3 
4. 50m prsa ženy SB1 – SB3 
5. 100m prsa muži SB4 – SB14 
6. 100m prsa ženy SB4 – SB14 
7. 50m motýlek muži S1 – S7 
8. 50m motýlek ženy S1 – S7 
9. 100m motýlek muži S8 – S14 
10. 100m motýlek ženy S8 – S14 
11. VLOŽENÝ ZÁVOD 
12. 4 x 50m štafeta volný zp ůsob 20b. 
13. 4 x 50m štafeta volný zp ůsob 34b. 

   

  
14. 100m volný zp ůsob muži S1 – S14 
15. 100m volný zp ůsob ženy S1 – S14 
16. 50m znak muži S1 – S5 
17. 50m znak ženy S1 – S5 
18. 100m znak muži S6 – S14 
19. 100m znak ženy S6 – S14 
20. 150m polohový závod muži SM1 – SM4 
21. 150m polohový závod ženy SM1 – SM4 
22. 200m polohový závody muži SM5 – SM14 
23. 200m polohový závod ženy SM5 – SM14 
24. VLOŽENÝ ZÁVOD 
25. 4 x 50m polohová štafeta 20b. 
26. 4 x 50m polohová štafeta 34b. 

 
 

5. Léka řské zabezpe čení 
Lékařské, resp. zdravotnické zabezpečení bude zajištěno po celou dobu závodů. Vedoucí výprav 
odpovídají za zdravotní stav svých plavců, nahlášení možných komplikací a podpis prohlášení o 
zdravotním stavu členů týmu na technickém mítinku. 

6. Technický mítink a sch ůzka rozhod čích 
Technický mítink proběhne v sobotu 23. 11. 2013 v 8:00 - 8:15 v prostorách Infocentra bazénu Strahov. 
Kluby určí odpovědnou osobu pro účast na technickém mítinku, která předá informace celé výpravě.  
Schůzka rozhodčích proběhne v 9:00 v prostorách bazénu Strahov – místo bude rozhodčím upřesněno 
na místě. 

7. Adresy objekt ů 
Vyhledání p říjezdových tras k objekt ům – ubytování, bazén, slavnostní ve čer - na www.mapy.cz   
Pro vyhledávání navigace uvádíme přesné adresy míst kde proběhne závod, vyhlášení a většinově 
bude zajištěno ubytování. 
Bazén Strahov, Vaníčkova 2, Praha 6,169 00 
Menza SÚZ ČVUT, Strahov, Jezdecká 1920, Praha 6, 169 00 
 

Slavnostní vyhlášení XXII. Strahov Cupu a XIV. Vyhl ášením nejlepších plavc ů roku  
 

MENZA SÚZ ČVUT - sobota 23. 11.  
Program:    
19:00 – 19:45 Večeře s promítáním snímků z činnosti sdružení v roce 2013 
19.45 – 20:00 Přísaha degustační komise soutěže XVIII. MRUČ – Mistrovství republiky utopenců českých 

a přivítání hostů 
20:00 – 20:20 Vyhlášení XXII. Strahov Cupu 
20:20 – 20:30 Plavecká akademie bez bariér objektivem Jana Šilpocha 
20:30 – 20:45  Ze Strakonic do Montrealu – ohlédnutí za kvalifikací v Berlíně a Mistrovstvím světa 

v Montrealu  
20:45 – 20:50 XIV. Vyhlášení nejlepších plavců roku  
20:45 – 21:00 Laická degustace utopenců a projekce vzpomínka na XXI. Plavecké léto 
21:00 – 22:30  Flying Parties – hudba a tanec 
22:30 – 22:45 XVIII. MRUČ – vyhlášení nejlepších nakládaných utopenců roku 
22:45 – 24:00 Tony Ducháček & GARAGE – hudba a tanec 
24:00 – 01:30 Záviš, kníže pornofolku 
01:30 – 02:00 Ukončení akce 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Zpracoval:  Mgr. Jan Nevrkla, ředitel závodu 
Dne:   21. října 2013, aktualizace 13. a 17. listopadu 2013  


