
 
 
 
 
 
 

 

KONTAKT bB - PLAVECKÁ AKADEMIE BEZ BARIÉR v rámci o blasti ZIP – Zkoušky individuální 

připravenosti po řádá z pov ěření Českého svazu t ělesn ě postižených sportovc ů 

spolu s SK KONTAKT BRNO 

 

 

 
 
 

XVI. Mistrovství České republiky v plavání t ělesn ě 
postižených – HARTMANN OPEN  

 
Motto: „Každý žák nese v sob ě budoucího mistra!“ 

3. – 4. června 2011 / Bazén za Lužánkami, Brno 
 
 

PROPOZICE 
 
 

 
● mítink je domácím plaveckým vrcholem tělesně  
   postižených  
 
● Mistrovství je otevřeno také plavcům se zrakovým  
   postižením a zahraničním plavcům 
 
● záštitu převzali hejtman Jihomoravského kraje a 
   primátor Statutárního města Brna  
 
● očekávána je více než stovka závodníků  
 
● závod je pořádán z pověření Českého svazu tělesně   
   postižených sportovců a je součástí Českého poháru  
   2011 
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A. Všeobecná ustanovení 
 
1. Pořadatel a garance: 
Pořádá KONTAKT bB ve spolupráci s SK KONTAKT Brno s garancí Českého svazu tělesně postižených 
sportovců. 
 
2. Datum: 
Pátek a sobota  3. – 4. června 2011 
 
3. Místo: 
Brno – Bazén za Lužánkami (bezbariérový přístup), délka bazénu 50 m, 8 drah, obrátkové stěny hladké, 
elektronická časomíra. 
 
4. Přihlášky: 
Závodníky přihlašují vysílající subjekty (KONTAKT bB, SK, TJ a sportovní svazy) pro soutěž jednotlivců i 
družstev. Závodníci přihlášení svazem startují s uvedením své klubové příslušnosti. 
1. Sportovní kluby založené při střediscích KONTAKTU bB: přihlášení závodníků proběhne v rámci 
informačního systému KONTAKTU bB.  
2. Přihlášení pro ostatní subjekty: zasláním vyplněných přihlášek - viz příloha.  
Vyplněné přihlášky zašlete na e-mailovou adresu: tesarova@kontaktbb.cz 
Termín přihlášení: 15. 5. 2011 
 
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. Platbu proveďte do 1. 6. 2011. 
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/XXXL balíček – 1 250 Kč - účast na závodech (v balíčku - 2x ubytování pá, so, 2x snídaně so, ne, 
závod včetně  pá večeře, so oběda a nápojů, dárková taška, slavnostní večer s večeří a občerstvení) 

P/XXL balí ček – 1 000 Kč - účast na závodech (v balíčku - 1x ubytování,  1x snídaně,  závod včetně  pá 
večeře, so oběda a nápojů, dárková taška, slavnostní večer s večeří a občerstvení) 

P/XL balíček – 800 Kč - účast na závodech (v balíčku - 1x ubytování,  1x snídaně,  závod včetně  pá 
večeře, so oběda a nápojů, dárková taška, bez slavnostního večera s večeří a občerstvení) 

P/L balí ček – 700Kč - účast na závodech (v balíčku - závod včetně  pá večeře, so oběda a nápojů, 
dárková taška, slavnostní večer s večeří a občerstvení) 

P/M balíček – 500 Kč – účast na závodech (v balíčku - závod včetně  pá večeře, so oběda a nápojů, 
dárková taška ) 

P/S balíček – 350 Kč - Účast na závodech (v balíčku - dárková taška, nápoje) 
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Doprovod - D: 

D/XXXL balí ček – 1 050 Kč - účast na závodech (v balíčku - 2x ubytování pá, so, 2x snídaně so, ne, 
závod včetně  pá večeře, so oběda a nápojů, dárková taška, slavnostní večer s večeří a občerstvení) 

D/XXL balíček – 800  Kč - účast na závodech (v balíčku - 1x ubytování,  1x snídaně,  závod včetně  pá 
večeře, so oběda a nápojů, dárková taška, slavnostní večer s večeří a občerstvení) 

D/XL balíček – 600 Kč - účast na závodech (v balíčku - 1x ubytování,  1x snídaně,  závod včetně  pá 
večeře, so oběda a nápojů, dárková taška, bez slavnostního večera s večeří a občerstvení) 

D/L balíček – 500Kč - účast na závodech (v balíčku - závod včetně  pá večeře, so oběda a nápojů, 
dárková taška, slavnostní večer s večeří a občerstvení) 

D/M balíček – 300 Kč – účast na závodech (v balíčku - závod včetně  pá večeře, so oběda a nápojů, 
dárková taška ) 

D/S balíček – 150 Kč - účast na závodech (v balíčku - dárková taška, nápoje) 

 
 

Poznámka: Organizátor může rozhodnout o výjimkách ze startovného. 
  
 
6.   Prezence:  
Prezence spojená s ubytováním proběhne  v místě ubytování v pátek 12:00  - 14:00 nebo ve vestibulu 
bazénu v pátek 12:00 – 15:00. 
 
7.   Doprava: 
Účastníci jsou ubytovaní v okruhu 200m od bazénu. Organizátor dopravu nezajišťuje.  
 
8.   Ubytování a stravování:  
Ubytování a snídaně jsou zajištěny v Hostelu Eldo, Střední 59, Brno, 602 00, GPS: 49°12'44.868"N, 
16°36'17.44"E. Možnost parkování bu ď ve dvoře hostelu Eldo (osobní automobily) nebo před hokejovou 
halou naproti hostelu (autobusy). 
Stravování – páteční večeře a sobotní oběd je zajištěn v jídelně Honsnejman (100m od ubytování, 300m od 
bazénu). Během závodu bude na bazéně zajištěn pitný režim. V sobotu večeře proběhne od 19:00 jako 
součást slavnostního večera v hotelu Avanti.  
 
9.   Odhlášky: 
Odhlášení startujících lze e-mailem zaslat na adresu: janousek@kontaktbb.cz 
Za odhlášky provedené po termínu 1. 6. nebude startovné vráceno. 
 
10.  Kontaktní osoby: 
Ivana Tesařová, koordinátorka, mobil: +420 724 372 773, e-mail: tesarova@kontaktbb.cz 
Jan Janoušek, sportovní ředitel, mobil: 724 338 231, e-mail: janousek@kontaktbb.cz 
Informace o závodech najdete na 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 – S13, mimo soutěž se mohou účastnit i plavci třídy S14 (plavci s mentálním 
postižením). 
 
2. Systém sout ěže: 
Závod je soutěží jednotlivců a jako mistrovská disciplína se poplavou i polohové štafety. Výsledky rozplaveb 
určí postupující do finále.  
Do programu jsou zařazeny všechny disciplíny oficiálního paralympijského programu (přehled disciplin na 
www.kontaktbb.cz) 
Dosažené časy se přepočítávají bodovým systémem KONTAKTU bB vytvořeným na základě výsledků 
z Letních paralympijských her 2008. 
Plave se ve třech půldnech (pátek odpoledne, sobota dopoledne, sobota odpoledne). První dva půldny jsou 
na programu rozplavby. Na programu jsou výhradně paralympijské disciplíny pro příslušnou plaveckou třídu. 
Výsledky  rozplaveb určí postupující do finálových závodů v sobotu odpoledne. 
Do rozplaveb budou plavci rozlosováni dle nahlášených časů, bez rozdílu věkových kategorií, klasifikačních 
tříd, muži a ženy dohromady. Finálové závody mistrovství republiky se budou plavat pouze v mistrovských 
disciplínách, které budou stanoveny na základě počtu závodníků v disciplíně a příslušné věkové kategorii 
v rozplavbách. Pouze disciplíny, kde bude v rozplavbách plavat 10 a více závodníků v příslušné věkové 
kategorii (muži a ženy dohromady) budou stanoveny jako mistrovské a prvních osm závodníků dle bodového 
přepočtu výsledků z rozplaveb bude postupovat do finálového závodu v sobotu odpoledne.  
Dodatek 23.5.2011: 
Pokud se v některé disciplíně sejde dostatečný počet plavců pro pořádání finále ve vyšší věkové kategorii a 
v nižší věkové kategorii této disciplíny dostatečný počet plavců pro pořádání finále není, mohou plavci z nižší 
věkové kategorie postoupit do finále vyšší věkové kategorie pokud se bodovým výkonem umístí mezi 
prvními osmi plavci spojené vyšší a nižší věkové kategorie. Spojit se mohou i všechny tři věkové kategorie 
v případě, že je dostatečný počet závodníků pro pořádání finále v kategorii dospělých a není dostatečný 
počet plavců pro pořádání finále ani ve věkové kategorii juniorů ani žáků. Pravidlo platí pouze směrem 
nahoru a nelze tedy postupovat při malém množství nahlášených dospělých do juniorů a z juniorů do žáků.  
Zveřejnění mistrovských disciplín pro příslušné věkové kategorie proběhne před zahájením závodu podle 
skutečně prezentovaných plavců. 
Nasazení plavců do drah pro finálové závody se bude řídit dosaženými časy v rozplavbách, nikoliv bodovým 
přepočtem nebo klasifikací. 

Závodník se musí dostavit do svolavatelny (call room) nejpozději tři rozplavby nebo finále před příslušným 
závodem. Je odpovědností závodníka, být na startu včas. Náhradníci pro finále (plavci na 9. - 10. místě 
musí být připraveni ve stejný čas jako finalisté. 

 

Ve finálovém bloku se budou plavat štafetové závody o titul Mistra republiky mezi klubovými štafetami. Kluby 
mohou sestavit polohové štafety 4 x 50m (do 20 a do 34 bodů). Členové štafety musí mít stejnou klubovou 
příslušnost, štafeta může být sestavená jako smíšená (muži i ženy) bez ohledu na věkovou kategorii.  
  
Český Pohár v rámci M ČR 2011 
Z výsledků rozplaveb se vypočte i bodový součet dvojboje jednotlivců do série Českého poháru 2011 
(bodový součet dvou nejlepších disciplín). Z rozplaveb se počítá též výsledek čtyřčlenného družstva do ČP. 
Do soutěže družstev se nezapočítává žádná štafeta, ale pouze individuální výsledky členů družstva (v 
rozplavbách se štafety nepoplavou a v mistrovském závodě se poplave štafeta pouze jako závod o 
klubového mistra republiky ve štafetě). Složení družstva je nutné nahlásit jmenovitě v přihlášce (viz příloha). 
Pro započtení výsledků rozplaveb do dvojboje jednotlivců a soutěž družstev platí standardní pravidla jako 
pro ostatní závody ČP viz příloha. 
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3. Věkové kategorie a vyhlašování: 
Závod je otevřen pro všechny mužské a ženské věkové kategorie (dále jen muži a ženy). Finále se budou 
plavat pouze v mistrovských disciplínách (viz výše) ve třech věkových kategoriích (žáci 1997 a mladší, junioři 
1996 – 1993, dospělí 1992 a starší).  
Vyhlašovat se bude ve čtyřech věkových kategoriích, vždy muži a ženy dohromady - dospělí, junioři, žáci 
(2000 – 1997), nejmladší žáci ( 2001 a mladší). 
Vyhlášeny budou pouze mistrovské disciplíny a závodníci na prvních třech místech obdrží medaili, diplom a 
vítězové titul Mistra republiky v příslušné disciplíně a věkové kategorii. 
Medailový ceremoniál se uskuteční pro každé finále a vyhlášeni budou tři nejlepší finalisté podle bodového 
přepočtu. 
 
4. Klasifikace:  
Řádná klasifikace je podmínkou plnohodnotné účasti v soutěži jak Mistrovství republiky, tak Českého poháru. 
Plavci předběžně oklasifikováni se mohou účastnit jakékoliv  discipliny z programu závodu, ale ve výsledcích 
budou vedeni s označením „mimo soutěž“.  
 
Klasifikace plavců bez řádné klasifikace, kteří splňují klasifikační kritéria, bude probíhat v pátek 3. 6. 2011 od 
13 hodin v bazénu 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 
během pátečního 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 může být uzpůsoben 
počet vyhlášených u nejmladších žáků v případě malého počtu účastníků (např. by se vyhlásil pouze Mistr 
republiky). 
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7. Program závod ů a pořad disciplín: 
 
 

Rozplavby – pátek 3. 6. odpoledne a sobota 4. 6. do poledne 
z rozplaveb postupuje nejlepších osm plavc ů v disciplín ě a každé v ěkové kategorii do finálových 
závodů v sobotu odpoledne. Výsledky z rozplaveb se po čítají do celkového po řadí série Českého 

poháru 2011 jednotlivc ů i družstev. 
 

 
16:00 – 19:00      1. půlden 

 
9:00 – 12:00      2. půlden 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
 
 

  50m znak  
  50m znak  
100m znak  
100m znak  
  50m prsa   
  50m prsa  
100m prsa  
100m prsa  
200m volný způsob  
200m volný způsob  
400m volný způsob  
 400m volný způsob  
 

muži 
ženy 
muži 
ženy 
muži 
ženy  
muži  
ženy 
muži  
ženy 
muži 
ženy 
 
 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20.  
21. 
22.  
23. 
24. 
 

  50m volný způsob  
  50m volný způsob  
150m osobní polohový závod  
150m osobní polohový závod  
200m osobní polohový závod  
200m osobní polohový závod  
  50m motýlek  
  50m motýlek  
100m motýlek  
100m motýlek  
100m volný způsob  
100m volný způsob   
 

muži 
ženy 
muži 
ženy 
muži 
ženy   
muži 
ženy 
muži  
ženy 
muži 
ženy 
 

 
Finále – sobota 4. 6. odpoledne  

do finálového bloku budou za řazeny disciplíny, kde v p říslušných v ěkových kategoriích (žáci 14 a 
mladší, junio ři 15 – 18, dosp ělí 19 a více) bude v rozplavbách nahlášeno 8 a více  závodník ů 

v mužích i ženách dohromady. 

            
16:00 – 18:00      finále  

 

 
 
 

Finále v mistrovských disciplínách a 
polohové štafety 
4x50m polohová štafeta 20b 
4x50m polohová štafeta 34b 

 
 
M a Ž 
M a Ž 

   

 
 
8.   Lékařské 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. 
 
9.   Pojišt ění:  
Pojištění závodníků si zajišťují účastnické týmy. 
. 
10.Technický mítink:  
Technický mítink proběhne v pátek 3. 6. 2011 ve 15:30 v prostoru Callroomu. 
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Generální partner závodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


