
PROPOZICE

Letošní POHÁREK slaví 15. narozeniny.

POHÁREK otevírá Český pohár 2017 v roce, jehož vrcholem je MS v Mexiku.

Závod je otevřen pro plavce s tělesným, zrakovým a mentálním postižením.

Záštitu převzali primátor města Karlovy Vary a starosta města Sokolov.

Slavnostní večer s vyhlášením výsledků se uskuteční v Grandhotelu Ambassador Národní dům.

SK KONTAKT KARLOVY VARY pořádá z pověření Plavecké akademie bez bariér KONTAKTU bB 
a s garancí Českého svazu tělesně postižených sportovců

XV. POHÁREK
1. závod Českého poháru tělesně postižených plavců 2017

Sobota 1. 4. 2017 | Krytý bazén Sokolov
Motto: „Není malých plavců – jsou jen malé plavky“
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A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

Z  pověření KONTAKTU bB  – Plavecké akademie bez bariér 
a s garancí Českého svazu tělesně postižených sportovců pořádá 
SK KONTAKT KARLOVY VARY.

2. Datum a místo konání:

Sobota 1. dubna 2017

• závody  – Krytý bazén Sokolov, Husovy sady 1813, Sokolov; 
GPS: 50°10‘39.068“N, 12°38‘42.843“E délka bazénu 25 m, 
6 drah, obrátkové stěny hladké, elektronická časomíra.

 Upozornění: Bazén je bariérový se speciálním bezbariérovým 
vstupem, který je prostorově omezen. Vstup na bazén bude 
organizován postupně se zajištěním umývání kol vozíků.

• Vyhlášení a  slavnostní večer - Grandhotel Ambassador 
Národní dům, T.G. Masaryka 1088/24, 360 01 Karlovy Vary

3. Přihlášky:

Závodníky přihlašují vysílající subjekty (SK, TJ a sportovní svazy)

• Sportovní kluby Plavecké akademie bez bariér KONTAKTU bB

- přihlášení závodníků proběhne v  rámci informačního 
systému KONTAKTU bB

- ostatní subjekty prostřednictvím přihlášky – viz příloha

• Termín přihlášení je do čtvrtka 16. 3. 2017.

• Na základě počtu přihlášených osob bude k  20.  3.  2017 
vystavena faktura, lze měnit osobu za osobu, změny 
a odhlášky výhradně e -mailem na adresu skkv@sk -kkv.cz.

• Změny budou uzavřeny ve čtvrtek 30. 3. 2017 ve 12:00 hod. 
Po tomto termínu začne zpracování startovní listiny.

4. Startovné a platba:

Startovné 700 Kč na osobu resp. 25 €/os je jednotné pro 
všechny účastníky. Ve startovném je zahrnut závod Českého 
poháru (závodník, personál, doprovod), dárková taška s tričkem, 
doprava z ubytování na bazén a zpět na ubytování, doprava na 
slavnostní večer a  zpět, strava (so obědový balíček, so večeře) 
slavností večer s vyhlášením, koncertem a rautem.

Úhrada startovného je záležitostí vysílajících subjektů a  bude 
provedena na základě faktury vystavené 20. 3. 2017 dle počtu 
přihlášených ke stanovenému termínu.

Startovné za závodníky odhlášené po tomto termínu platby 
nebude vráceno – lze dohlásit jako náhradu jinou osobu – plavce 
do 30. 3. do 12 hod nebo doprovod kdykoli do zahájení akce.

Údaje pro platbu:

Upozornění pro Slovensko  – platbu v  EUR zadávejte jako EPA 
platbu, nikoliv jako platbu do zahraničí:

Banka: Fio banka, a. s.

Vlastník účtu: SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s.

Číslo účtu: 2200357759/2010

IBAN: CZ3420100000002200357759

BIC: FIOBCZPPXXX

5. Ubytování:

Ubytování si vysílající kluby zajišťují sami v  dohodnutých 
zařízeních se sjednanou nižší sazbou za službu.

Ve vlastním zájmu je nutné objednat (zarezervovat) ubytování 
co nejdříve, nejpozději do 24.  2.  2017. Po tomto datu budou 
neobsazená místa nabídnuta dalším zájemcům.

Heslo pro sjednání ubytování je „ POHÁREK, plavecké závody 
tělesně postižených“

• Penzion Hestia, Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary;

 www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/ubytovani/pension-
-hestia;

 Kontakty: vedoucí Jana Rusnáková – mob.: +420 605431197, 
e -mail: hestiakv@volny.cz

 Charakteristika: ubytování studentského typu, částečně 
bezbariérové (6 pokojů v  přízemí), bez snídaně; snídaní 
možno pochystat ve vlastní režii v ohřívacím koutu.

• Europenzion Karlovy Vary, Studentská 89/45, 360 07 Karlovy 
Vary; http://www.europension.cz

 Kontakty: vedoucí Lubomír Matuš  – mob.: +420 603818126, 
e -mail: matus@mybox.cz

 Charakteristika: bezbariérový přístup, ubytování domácího 
typu se snídaní, parkování přímo u penzionu

Kluby PABB mají zajištěno ubytování v  Hotelu Marttel, Lidická 
447/12, 360 01 Karlovy Vary, podrobné instrukce o  rezervaci 
obdrží kluby PABB e -mailem.

6. Prezence:

A. Prezence spojená s ubytováním proběhne v pátek 31. 3. 2017 
v  místě ubytování (jednotlivé kluby, přihlášené organizace 
a  jednotlivci budou včas vyrozuměny o  místě ubytování) od 
18.00 do 21.00 hodin.

B. Pro účastníky závodu s  příjezdem v  sobotu prezence na 
bazéně v Sokolově, Husovy sady 1, od 07:15 – 8:00 hodin.

7. Doprava:

Organizátor zajišťuje pro účastníky přepravu z místa ubytování 
na závody a slavnostní večer (tam i zpět).

Kluby žádáme o  zaškrtnutí zájmu o  přepravu v  přihlášce 
(z ubytování na plavecké závody a zpět) – viz příloha
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8. Kontakty

Organizační výbor: Štěpánka Řehořková, Tomáš Černý, 
Alena Ženíšková

Veškeré záležitosti prosíme řešit přes e -mail korespondenci: 
skkv@sk -kkv.cz

Informace o závodech najdete na www.kontaktbb.cz/poh

B. Technická ustanovení
1. Předpis:

Závodí se dle platných mezinárodních pravidel IPC Swimming, 
předpisu soutěže Český pohár v  plavání tělesně postižených 
plavců 2017 (http://www.cstps.cz/plavani/stk) a  dle tohoto 
předpisu.

Závod je otevřen pro třídy S1 až S14.

2. Systém soutěže:

Jednotlivci:
• Plave se v jednom soutěžním dni, ve dvou blocích s přestávkou; 

rozplavby a finále v 50m tratích, rozplavby polohových 
tratí přímo na čas.. 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).

• Pořadí v každé disciplíně bude určeno dle bodového přepočtu 
KONTAKTU bB (od roku 2017 je používán systém Deutscher 
Behindertensportverband e.V. - Abteilung Schwimmen) dle 
aktuálně platné klasifikační třídy plavce, pro všechny věkové 
kategorie dohromady, muži a ženy a zvlášť.

• Šest bodově nejlépe ohodnocených plavců, muži a  ženy 
zvlášť, postupuje do finále, které je zařazeno vždy na konci 
plaveckého bloku.

• Výsledky finále se vyhlašují na bazénu. Na slavnostním večeru 
se vyhlásí výsledky dvojboje, tedy součet dvou nejlepších 
bodových hodnot, dosažených v  rozplavbách. Pokud plavec 
v souladu s pravidly dokončí pouze jednu disciplínu, bude mu 
do výsledků dvojboje, započítána bodová hodnota z  jedné 
disciplíny.

• Vyhlašování výsledků bude probíhat v  rámci slavnostního 
večera ve čtyřech kategoriích (nejmladší žáci ročník 2007 
a  mladší, žáci 2003  – 2006, junioři 1999  – 2002, kategorie 
Open, všechny ročníky dohromady); muži a ženy dohromady. 
Závodníci na prvních třech místech v  individuálním závodě 
„dvojboj“ obdrží medaili a diplom.

Soutěž družstev:
• Soutěž družstev se vztahuje pouze na družstva tělesně 

postižených - součástí soutěže družstev jsou i štafetové závody.

• Do soutěže družstev budou započítány nejlepší výkony čtyř 
plavců zaplavaných v  rozplavbách (po jednom nejlepším 
výkonu od každého plavce), přičemž nejvýše jeden výkon smí 
být dosažen plavcem z kategorie dospělých (1998 a starší).

• Členové družstva musí mít stejnou klubovou příslušnost. 
Do soutěže družstev budou započteny nejlepší výkony dle 
výše uvedeného kritéria a  výsledky štafet. Klubům s  větším 
počtem plavců bude závodní program FranRace generovat 
automaticky výsledek družstva A a B.

• Štafetové závody se plavou čtyři: 4 x 50VZ do 20 a  do 34 
bodů a 4 x 50PZ do 20 a do 34 bodů. Kluby mohou sestavit 
libovolný počet štafet do každého závodu. Do soutěže 
družstev budou klubu započteny výsledky nejlepší štafety 
z  každého štafetového závodu k  družstvu A, druhý nejlepší 
výkon klubové štafety k  družstvu B. (bez ohledu na to jak 
budou štafety označeny v přihlášce). Věková ani výkonnostní 
omezení nejsou, štafety mohou být libovolně smíšené muži, 
ženy a  věkové kategorie, ale musí být sestaveny výhradně 
z  plavců s  tělesným postižením s  platnou národní nebo 
mezinárodní klasifikací. Sestavy štafet je nutné odevzdat 
v písemné podobě na oficiálním formuláři nejpozději hodinu 
před začátkem závodního bloku, v němž se příslušná štafeta 
plave. Přihlášky štafet odevzdané později než hodinu před 
začátkem závodního bloku nebudou zařazeny do startovní 
listiny a štafeta nebude připuštěna na start.

• Formuláře přihlášek se budou odevzdávat do místnosti 
technického zabezpečení závodů (místnost plavčíků).

• Pořadatel si vyhrazuje právo v  případě časové tísně omezit 
počet štafet na klub, případně štafetový závod zrušit.

• Tři nejlepší družstva budou oceněna na slavnostním večeru, 
obdrží věcný dar.

Vložený závod na 25/50 metrů 
s možností asistence ve vodě
Závod je určen neklasifikovaným nebo začínajícím plavcům 
s potřebou asistenta ve vodě. Dle nahlášeného počtu plavců, se 
budou plavat jedna nebo dvě rozplavby vloženého závodu na 
25 nebo 50 m a budou řazeny na konec 1. bloku před finálovým 
závodem.

3. Klasifikace:

Řádná klasifikace (mezinárodní nebo národní) je podmínkou 
pro zařazení do výsledků závodu. Přihláška do klasifikace je 
součástí přihlášky do závodu. Klasifikace bude probíhat v pátek 
odpoledne v  bazénu Alžbětiných lázní. Cena za klasifikaci činí 
2 500 Kč nebo 90 €. Detaily platby budou po přijetí plavce na 
klasifikaci sděleny. Pořadník plavců zařazených do klasifikace 
sestaví STK plavání. V  případě velkého zájmu o  klasifikaci 
si pořadatel vyhrazuje právo počet plavců nahlášených ke 
klasifikaci omezit.

4. Protesty:

Do 30  minut od oficiálního oznámení s  vkladem 500 Kč/20 €, 
v případě zamítnutí vklad propadá ve prospěch pořadatele.

mailto:skkv%40sk-kkv.cz?subject=
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5. Omezení:

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících závodníků tak, aby byl 
program včas ukončen podle časového pořadu závodů.

6. Časový pořad plaveckých závodů a následujícího programu:

od 07.30 – vstup na šatny bazénu pro týmy, doprava z KV bude organizována
   postupně, aby nedocházelo k velkému přetlaku v šatně

od 07.50 – rozplavání (pořadatel přidělí klubům čas jejich rozplavání a dráhy)

od 09.15 – zahájení závodu slavnostním nástupem

od 09.30 – začátek I. bloku

do 13.00 – přestávka

od 13.45 – začátek II. bloku

do 17.00 – předpokládaný konec II. bloku a odjezd do Karlových Varů

od 18.40 – odjezd z ubytovacích zařízení do Národního domu

od 19.00 – večeře účastníků závodu v Národním domě

od 20.00 – slavnostní večer (v první hodině vyhlášení)

7. Pořad disciplín:

Číslování disciplín se změní, pokud budou nalosováni muži a ženy dohromady 
(pouze v případě nutnosti ušetřit čas, aby se zvládnul program), jinak bude 
platit tento rozpis; pořadí disciplín hlavního závodu zůstane každopádně 
zachováno dle tohoto rozpisu.

8. Lékařské zabezpečení

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. Technický mítink a schůzka 
rozhodčích:

Technický mítink proběhne v sobotu 1.  4. 
2017 v 8:45 hod – v  prostorách bazénu 
u callroomu 1.

Kluby určí odpovědnou osobu pro účast na 
technickém mítinku, která předá informace 
celé výpravě. 

Schůzka rozhodčích proběhne v 8:45  hod 
v  prostorách bazénu – místo bude 
rozhodčím upřesněno na místě.

10. Poznámka:

Doporučené oblečení pro slavnostní večer 
(dress code) v Grandhotelu Ambassador 
Národní dům - „Casual“ nebo „SMART 
Casual“

  I. blok | 9.30 – 13.00 h.

1. 50 m znak S1 – S14 Muži

2. 50 m znak S1 – S14 Ženy

3. 50 m prsa SB1 – SB14 Muži

4. 50 m prsa SB1 – SB14 Ženy

5. 75 m polohový závod SM1 - SM4 Muži

6. 75 m polohový závod SM1 - SM4 Ženy

VZ vložený závod

101. Finále 50 m znak S1 – S14 Muži

102. Finále 50 m znak S1 – S14 Ženy

103. Finále 50 m prsa SB1 – SB14 Muži

104. Finále 50 m prsa SB1 – SB14 Ženy

7. 4x50m štafeta VZ 20 b

8. 4x50m štafeta VZ 34 b

  Sobota 1. 4. 2017   8.00 – 9.10 rozplavání | 9.15 slavnostní zahájení 

  II. blok | 13.45 – 17.00 h.

9. 50 m motýlek S1 – S14 Ženy

10. 50 m motýlek S1 – S14 Muži

11. 50 m volný způsob S1 – S14 Ženy

12. 50 m volný způsob S1 – S14 Muži

13. 100 m polohový závod SM5 - SM14 Ženy

14. 100 m polohový závod SM5 - SM14 Muži

  krátká přestávka (5 – 10min)

109. Finále 50 m motýlek S1 – S14 Ženy

110. Finále 50 m motýlek S1 – S14 Muži

111. Finále 50 m volný způsob S1 – S14 Ženy

112. Finále 50 m volný způsob S1 – S14 Muži

15. 4x50m polohová štafeta 20 b

16. 4x50m polohová štafeta 34 b


