
 

 

 

PLAVECKÁ AKADEMIE BEZ BARIÉR 
v rámci oblasti ZIP – Zkoušky individuální připravenosti  

 
uvádí z pověření  Českého svazu tělesně postižených sportovců 

 

 
 

V. ročník ČESKÉHO POHÁRU 
 

a spolu s 

 
 
 

pořádá   
 
 
 
 
 

 

POHÁREK 2011 
 

X. ročník plaveckých závodů tělesně postižených 
Motto: „Není malých plavců, jsou jen malé plavky!“ 

 
 

 
 
 

 

PROPOZICE 
 
 
 
 
 

Sobota 2. 4. 2011 
 

Krytý bazén Sokolov 
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● patronem závodu je Josef Váňa, sedminásobný vítěz Velké pardubické● záštitu převzali primátor Města 
Karlovy Vary a starosty Města Sokolova● mítink otevírá sérii závodů Českého poháru 2011 a je kvalifikací na 
mistrovství republiky Czech National Open  ● Český pohár je pořádán s garancí Českého svazu tělesně 
postižených sportovců● závod je otevřen plavcům se zrakovým postižením a zahraničním plavcům● slavnostní 
večer s vyhlášením výsledků se díky dlouhodobé spolupráci uskuteční v LH Thermal v Karlových Varech 
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A.  Všeobecná ustanovení 
1. Pořadatel: 

KONTAKT bB, Středisko Karlovy Vary a SK KONTAKT KARLOVY VARY  
2. Datum: 

Sobota  2. dubna 2011 
3. Místo: 

Sokolov – Krytý bazén Sokolov, délka bazénu 25 m, 6 drah, obrátkové stěny hladké, elektronická časomíra 
Upozornění: Bazén je bezbariérový. Bezbariérový vstup je prostorově omezen. Vstup na bazén bude 
organizován postupně se zajištěním umývání kol vozíků. 

4. Přihlášky: 
Závodníky přihlašují vysílající subjekty (KONTAKT bB, SK, TJ a sportovní svazy) pro soutěž jednotlivců i 
družstev. 
1. Sportovní kluby založené při střediscích KONTAKTU bB: přihlášení závodníků proběhne v rámci 
informačního systému KONTAKTU bB.  
Termín přihlášení: 11. 3. 2011 a možnost finálních úprav do 18. 3. 2011. 
2. Přihlášení pro ostatní subjekty: zasláním vyplněných přihlášek - viz příloha do 11. 3. 2011.  
Vyplněné přihlášky zašlete na uvedené e-mailové adresy.  

5. Startovné a ekonomické podmínky : Startovné hradí vysílající subjekty (střediska KONTAKTU bB, SK, TJ, 
sportovní svazy) nebo individuální účastníci sami. Výše individuálního příspěvku sportovců a doprovodů je 
záležitostí vysílajících organizací (subjektů). Za SK/TJ/svazy hradí vysílající organizace pořadatelem 
vystavenou fakturu převodem před závodem; pouze výjimečně po dohodě hotově při prezenci. 
Startovné je stanoveno v několika variantách podle rozsahu účasti. Celková výše úhrady bude automaticky 
vypočtena dle zaznamenané volby v příloze. 
 

Varianty startovného 
Plavci – P : 

P/XXL – 1350 Kč  - účast od pátku do neděle (v balíčku - 2x ubytování pá, so, 2x snídaně so, ne, závod 
včetně oběda a nápojů, slavnostní večer s večeří a občerstvení, doprava během závodu) 
P/XL balíček – 1000 Kč – závod s jedním noclehem a slavnostním večerem (v balíčku 1x nocleh pá nebo 
so, 1x snídaně, so  nebo ne, závod včetně oběda a nápojů, slavnostní večer s večeří a občerstvení, doprava 
během závodu) 
P/L balíček – 700 Kč - účast od pátku do soboty bez slavnostního večera (v balíčku - 1x ubytování pá, 1x 
snídaně so, závod včetně oběda a nápojů, doprava během závodu) 
P/M balíček – 650 Kč – účast   v sobotu na závodech a slavnostním večeru (v balíčku závod včetně oběda 
a nápojů, slavnostní večer s večeří a občerstvení, doprava během závodu) 

 P/S balíček – 350 Kč – účast v sobotu na závodech (v balíčku závod včetně oběda a nápojů, doprava   
během závodu) 

 
Doprovod - D: 

D/XXL balíček – 1000 Kč - účast od pátku do neděle (v balíčku - 2x ubytování pá, so, 2x snídaně so, ne, 
závod včetně oběda a nápojů, slavnostní večer s večeří a občerstvení, doprava během závodu) 
D/XL balíček – 700 Kč - závod s jedním noclehem a slavnostním večerem (v balíčku 1x nocleh pá nebo so, 
1x snídaně sobota či neděle, závod včetně oběda a nápojů, slavnostní večer s večeří a občerstvení, doprava 
během závodu) 
D/L balíček  – 450 Kč - účast od pátku do soboty bez slavnostního večera (v balíčku - 1x ubytování pá, 1x 
snídaně so, závod včetně oběda a nápojů, doprava během závodu) 
D/M balíček  – 400 Kč - účast  v sobotu na závodech a slavnostním večeru (v balíčku závod včetně oběda a 
nápojů, slavnostní večer s večeří a občerstvení, doprava během závodu) 
D/S balíček – 100 Kč - účast v sobotu na závodech (v balíčku závod včetně oběda a nápojů, doprava 
během závodu) 
Poznámka: Organizátor může rozhodnout o výjimkách ze startovného. 

6.   Prezence : 
Prezence spojená s ubytováním proběhne v pátek 1. 4. 2011 v místě ubytování (jednotlivé kluby, přihlášené 
organizace a jednotlivci budou včas vyrozuměny o místě ubytování) od 18.00 do 21.00 hodin. Pro účastníky 
závodu příjezdem v sobotu prezence na bazéně v Sokolově, Husovy sady 1, od  08.00 – 8.45 hodin 

7.   Doprava: 
Organizátor zajišťuje pro účastníky přepravu na závody i na slavnostní večer.  

8.   Ubytování a stravování:  
Ubytování je zajištěno v penzionech Hubertus, Romania, Europension a v  Lázeňském hotelu Thermal od 1. 
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4. 2011 do 3. 4. 2011. Společně s přihláškou odešlete požadavky na zajištění ubytování a stravování 
(výběrem varianty startovného).O místě ubytování budete včas vyrozuměni (popis trasy v bodě B/9). Mapku 
příjezdových cest najdete na www.kontaktbb.cz  
Stravování: Snídaně v sobotu a v neděli  je zajištěna v místě ubytování. Sobota 2. 4. 2011 – lehký oběd se 
podává na bazéně. Během závodů bude na bazéně zajištěn přísun pitné vody. Večeře od 19.00 hodin je 
součástí slavnostního večera s vyhlášením výsledků v hotelu Thermal v Karlových Varech 

9.   Odhlášky: 
Odhlášení startujících lze písemně nebo e-mailem zaslat na adresu: karlovy.vary@kontaktbb.cz.  
Pořadatel nebude požadovat zaplacení startovného za závodníky odhlášené nejpozději 48 hodin před 
závodem (tj. do čtvrtka  31. 3. 2011 do 12:00 hod). Startovné za později odhlášené nebude vráceno. 

10.  Kontaktní osoba: 
Štěpánka Řehořková, mobil: 724 219 096, e-mail: rehorkova@kontaktbb.cz  

 Informace o závodech najdete na www.kontaktbb.cz. 
 
 

B. Technická ustanovení 
 

1. Předpis: 
Závodí se dle platných mezinárodních pravidel IPC Swimming a dle tohoto předpisu.  
Závod je otevřen pro třídy S1 – S13, mimo soutěž se mohou účastnit i plavci třídy S14 (plavci s mentálním 
postižením). 

2. Systém soutěže: 
Plave se ve dvou blocích s přestávkou, v rozplavbách přímo na čas. Závod je soutěží jednotlivců i 
smíšených čtyřčlenných družstev. 
Do programu závodu jsou vypsány vybrané disciplíny z oficiálního paralympijského programu 
(www.kontaktbb.cz). 
 
Soutěž jednotlivců – vytrvalostní dvojboj  
Hlavní soutěží je vytrvalostní dvojboj. Pro zařazení do vyhlášení celkového pořadí dvojboje musí mít 
závodník přihlášeny tyto disciplíny: 
400VZ(u nižších tříd 200VZ) nebo 200PZ (u nižších tříd 150PZ), kdy lepší bodový výkon z těchto dvou 
disciplín bude započítán + jednu disciplínu dle vlastního výběru(musí odpovídat příslušné plavecké třídě). 
V případě, že závodník dosáhne v prvních dvou jmenovaných disciplínách (vytrvalostní a polohové) vyššího 
bodového zisku, než ve volitelné trati, budou do konečného součtu započítány body právě z těchto dvou 
disciplín. Pokud nebude závodník přihlášen do jedné vytrvalostní nebo polohové disciplíny, nebude hodnocen 
v celkovém pořadí dvojboje. 
Závodníci budou řazeni do rozplaveb dle nahlášených časů a plaveckých způsobů; muži a ženy budou do 
startovní listiny losováni dohromady. Dosažené časy se přepočítávají bodovým systémem vytvořeným na 
základě výsledků posledních Letních paralympijských her 2008.  
Závodníci mohou startovat i v disciplínách mimo paralympijský program, ale dosažený čas bude uveden ve 
výsledcích s poznámkou „mimo soutěž“ a nebude zařazen do bodového hodnocení jednotlivců či družstev. 
Výsledky ze závodu se započítávají do nového ročníku Českého poháru. 
 
Soutěž družstev 
V družstvu musí být zastoupeni vždy muži i ženy v libovolném poměru. Podmínkou je zastoupení věkových 
kategorií  žáci do 14 let a junioři 15 – 18 let alespoň po jednom členu. 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 apod. Členové družstva musí mít stejnou klubovou příslušnost. Do soutěže družstev se 
započítává vždy jeden bodově nejlepší výkon každého člena družstva a výsledky štafet. 
Družstva mohou sestavit čtyři štafety 4 x 50VZ (do 20 a do 34 bodů) a 4 x 50PZ (do 20 a do 34 bodů). 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. Kluby mohou do soutěže nahlásit nejvýše dvě družstva 
s označením A a B. Složení družstva a přihlášení štafet je nutné sepsat na příslušné formuláře a řídit se 
pokyny uvedenými na formulářích. Formuláře obdržíte při registraci. 
 
Vložený závod na 25 metrů s asistencí 

Dle nahlášeného počtu plavců, budou rozplavby vloženého závodu řazeny na začátku 2. bloku.  
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3. Věkové kategorie a vyhlašování: 
Závod je otevřen pro všechny mužské a ženské věkové kategorie (dále jen muži a ženy) 
Vyhlašování výsledků bude probíhat ve čtyřech věkových kategoriích (nejmladší žáci ročník 2001 a mladší, 
žáctvo 2000 – 1997, junioři,1996 – 1993, dospělí 1992 a starší); muži a ženy dohromady. Závodníci na 
prvních třech místech v individuálním závodě „ vytrvalostní dvojboj“ obdrží diplom a věcný dar. Nejlepší tři 
družstva obdrží věcný dar. Vyhlašovány a bodově hodnoceny v jednotlivcích i v družstvech budou pouze 
výkony z oficiálních paralympijských disciplín pro jednotlivé klasifikační třídy. 

4. Klasifikace:  
Řádná klasifikace je podmínkou účasti  v soutěži Český pohár  2011. Plavci předběžně oklasifikováni se 
mohou účastnit jakékoliv  discipliny z programu závodu, ale vyhlášeni budou mimo soutěž. Neklasifikovaní a 
začínající plavci se mohou přihlásit do vloženého závodu na  25 volný způsob. 
Klasifikace plavců bez řádné klasifikace, kteří splňují klasifikační kritéria, bude probíhat v pátek 1. 4. 2011 od 
13 hodin v bazénu v Alžbětiných lázních, Smetanovy sady 1 v Karlových Varech dle rozpisu. Klasifikace má 
platnost pouze pro domácí závody a v souladu s pravidly IPC Swimming se třída přidělená před závodem 
může upravit na základě sledování plavce v závodě. Platba za klasifikaci činí  
2 500 Kč.  
Plavcům, kteří  nesplňují klasifikační kritéria bude přidělena předběžná klasifikační třída pro tento závod 
v sobotu během rozplavání. Startovat budou mimo soutěž. Třída přidělená před závodem se také upravuje 
podle sledování plavce v závodě. Předběžná klasifikace se poskytuje bez úhrady.  
Všichni zájemci o klasifikaci řádnou či předběžnou vyplní přílohu a  odešlou společně s přihláškou. 
Zařazení do tříd provede autorizovaná klasifikátorka IPC Swimming Jana Švarcová 

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

6.   Omezení: 
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit disciplíny s malou účastí, případně omezit počet startujících závodníků 
tak, aby byl program včas ukončen podle časového pořadu závodů. Pro vyhlašování mohou být spojeny 
věkové kategorie s nízkou účastí. 

 

 

7. Program závodů a pořad disciplín: 
 

 
Sobota  2. 4. 2011 

 
8.00 – 9.10 rozplavání       9.15 slavnostní zahájení     12.30 – 13.15 přestávka 

 
 
             9.30 – 12.30      1. půlden 

 
             13.15 – 17.00      2. půlden 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 

100m znak 
  50m volný způsob 
400m volný způsob 
 150m osobní polohový závod 
 100m prsa 
   50m motýlek 
4x50m štafeta volný způsob 20b 
4x50m štafeta volný způsob 34b 

S6 – S10           
S1 –  S5 
S6 – S10 

SM1 - SM4 
SB4 - SB9 
S1 – S7 
M a Ž 
M a Ž 

VZ 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

 25m vložený závod    
  50m znak 
100m volný způsob 
200m volný způsob  
200m osobní polohový závod  
  50m prsa  
100m motýlek 
4x50m polohová štafeta 20b 
4x50m polohová štafeta 34b  

 
S1 - S5 

  S6 - S10 
S1 - S5  

 SM5 - SM10 
SB1 - SB3 
  S8 - S10 

M a Ž 
M a Ž 

•••• plavci, kteří neuplavou samostatně 25m, mohou plavat s asistentem 
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8. Příjezdové trasy na ubytování a registraci:       
 
Penzion Hubertus, Olšová Vrata 83, Karlovy Vary 360 09, GPS: 50°14'14.923"N, 12°55'39.69"E 

Příjezd od Prahy: po silnici I.třídy 6 (od Golfového hřiště) stále po hlavní silnici až do KV. Zde se dáte první  
možnou odbočkou vpravo (exit centrum, Kyselka) a dále ihned další možnou doprava směr KYSELKA (silnice 
II. třídy 222). Vyjedete z KV a cca po 3 km přijedete k penzionu HUBERTUS vpravo od silnice (po levé straně 
řeka).  
Příjezd od Plzně: Po silnici I.třídy 20, po přejetí hráze (Na Hrázi) vodní nádrže Březová odbočíte vlevo a po 
hlavní dojedete do KV-Doubí. Pokračujte rovně po ulici Studentská, na konci Doubí po levé straně zámeček. 
Dále mírně vlevo po hlavní silnici přes doubský most směr  Sokolov, Cheb pokračujete po silnici třídy 20 až 
ke kruhovému objezdu, kde zvolte první exit směr Praha. Vyjedete z vedlejší silnice na silnici I. třídy 6. 
Pojedete stále po hlavní rovně cca 6 km směr Praha, Ostrov, Chomutov. Výjezd exit Praha a hned odbočka 
vpravo směr Centrum. Na křižovatce vpravo po Mattoniho nábřeží pojedete 0,5 km. Pokračujte vlevo exit 
Kyselka po silnici II. třídy 222 a cca po 3 km přijedete k penzionu HUBERTUS vpravo od silnice. 
 

Penzion Europension, Studentská 45,městská část Doubí, GPS: 50°12'39.61"N; 12°49'37.18"E 
Příjezd od Prahy – přes centrum: po silnici I. třídy 6 (od Golfového hřiště) stále po hlavní silnici až do KV. 
Zde se dáte první možnou odbočkou vpravo (jako centrum, Kyselka) a hned vlevo po hlavní směr centrum. 
Stále podél řeky až ke kruhovému objezdu, druhým výjezdem odbočíte směr KV –Tuhnice, Plzeň. Na 
křižovatce u Becherovky se držíte ve středním pruhu (později pravý pruh) směr Plzeň. Jet stále po hlavní po 
pravé ruce řeka až dojedete na křižovatku „Y“ v Doubí.Odbočíte doprava do Doubí a v krátkém stoupaná 
v první pravotočivé zatáčce uvidíte vlevo Europenzion, zde odbočíte do dvora. Vjezd do dvora je potřeba 
provést s pomocí druhého člověka a s pozastavením dopravy. Bude upřesněno konkrétně. 
Příjezd od Prahy – po průtahu: po silnici I. třídy 6 (od Golfového hřiště) stále po hlavní silnici až do KV, 
držet směr Cheb, Sokolov, vjedete na rychlostní silnici R6 po které jedete až k exitu 131(Jenišov), 
pokračujete po silnici I.třídy 20 až ke kruhovému objezdu, kde na 3. výjezdu doprava pokračujete po silnici 
I.třídy 20 stále po hlavní až do Doubí. Po krátkém stoupání v ulici Studentská v zatáčce vlevo uvidíte 
Europenzion, zde odbočíte do dvora. Vjezd do dvora je potřeba provést s pomocí druhého člověka a s 
pozastavením dopravy. Bude upřesněno konkrétně. 
Příjezd od Plzně: 
Po silnici 20 - I. třídy po přejetí hráze Březová odbočíte vlevo směr Karlovy Vary–Doubí stále po silnici I.třídy 
20. Po cca 3km dojedete do Doubí a projíždíte stále po stejné silnici až k Europenzoinu cca po 800m, 
v klesání v levotočivé zatáčce na pravé straně. 

 
Lázeňský hotel Thermal, I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary, GPS: 50°13'43.714"N, 12°52'35.392"E 
Penzion Romania, Zahradní 948/49, 36001 Karlovy Vary, GPS: 50°13' 43.5'' N, 12°52' 27.22'' E 

Příjezd od Prahy: po silnici I. třídy 6 (od Golfového hřiště) stále po hlavní silnici až do KV. Zde se dáte první 
možnou odbočkou vpravo (jako centrum, Kyselka) a hned vlevo po hlavní směr centrum. Stále podél řeky až 
ke kruhovému objezdu, třetím výjezdem odbočíte směr lázeňská zóna, pošta.  
Na křižovatce odbočíte doleva přes most a stále po hlavní dojedete až na parkoviště hotelu Thermal. Penzion 
Romania se nachází přes řeku naproti hotelu Thermal. 
Příjezd od Plzně: po silnici 20 - I. třídy po přejetí hráze Březová odbočíte vlevo a po hlavní do K. Vary-Doubí. 
Po projetí Doubí na „Y“ vpravo směr CENTRUM (nepřejíždět most přes řeku) a stále po hlavní (vlevo řeka) ke 
křižovatce BECHEROVKA (držte se pravého jízdního pruhu), stále směr hlavní a na kruhovém objezdu první 
výjezd lázeňská zóna, pošta. Na křižovatce odbočíte doleva přes most a stále po hlavní dojedete až na 
parkoviště hotelu Thermal. Penzion Romania se nachází přes řeku naproti hotelu Thermal. 
Ubytovaní v pensionu Romania mohou vyložit osobní zavazadla přímo před pensionem a poté zaparkovat na 
parkovišti hotelu Thermal.  
 
 
 
 


