
Závod otevírá pohárovou sérii MITROPA CUP,

Středoevropský pohár v para plavání 2023

Krytý bazén Sokolov, 1. 4. 2023

PROPOZICE
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A. Všeobecná ustanovení

1. Pořadatel pohárové série

Pořádá Sportovně technický výbor para plavání Českého para‑
lympijského výboru v těsné spolupráci s ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. 
a STK plavání Českého PARA sportu, z.s.

2. Pořadatel závodu, datum, místo

SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s.

Sobota 1. dubna 2023, Krytý bazén Sokolov, Husovy sady 1813, 
Sokolov; http://bazen.sb ‑sokolov.cz/

3. Přihlášky

Kluby s  přístupem do OpenSwim: přihlašují plavce, personál 
i štafety prostřednictvím programu OpenSwim – odkaz:

https://office.openswim.app/#?deepLink=raceInvitation&id=d‑
0d6b845b2cb42c3986c8c6a96959fd7

Kluby bez přístupu do OpenSwim: vyplní přihlášku na akci 
(Excel: Přihláška na akci). Následně bude zprovozněn systém 
OpenSwim pro přihlášení disciplín. Excel odesílejte na adresu 
skkv@skkv.cz

Štafety přihlašujte odesláním vyplněného formuláře štafet, pří‑
padnou změnu jmenného složení štafety odevzdejte na formuláři 
štafet nejpozději hodinu před začátkem příslušného závodního 
bloku.

Přihlášky do pondělí 20. 3. 2023. Disciplíny možno měnit do 
neděle 26. 3. 2023. Poté lze pouze odhlásit plavce z celého zá‑
vodu.

4. Startovné a platba

Startovné 900 Kč na osobu resp. 40 €/os je jednotné pro všechny 
účastníky. Ve startovném je zahrnut závod (závodník, personál, 
doprovod), dárková taška, doprava z ubytování na bazén a zpět na 
ubytování, strava (so obědový balíček). Slavnostní večer s večeří je 
pro všechny účastníky s uhrazeným startovným zdarma.

Vysílající subjekty uhradí fakturu vystavenou podle přihlášeného 
počtu členů týmu.

5. Ubytování

Ubytování si hradí kluby samy. Rezervace je předjednána v Hote‑
lu Marttel a v Parkhotelu Carlsbad Inn. Kvalita ubytování a dalších 
služeb je rovnocenná. Charakteristika zařízení hotelového typu, 
výtah, snídaně formou švédského stolu, parkování autobusů pří‑
mo u hotelu.

Rezervaci ubytování proveďte co nejdříve. 
nejpozději do 10. 3. 2023. 
Při jednání sdělte heslo „plavecké závody POHÁREK“.

Hotel Marttel

Lidická 447/12, 360 01 Karlovy Vary, http://hotelmarttel.cz/; re‑
zervace 70 lůžek, sjednaná nižší sazba za ubytovací službu činí na 
osobu 550 Kč za 1 noc včetně snídaně. Nutno počítat ještě s po‑
platkem z  pobytu, osoby s  průkazem ZTP/P a  osoby nevidomé 
jsou od poplatku osvobozeny

Kontaktní osoba: pan Jan Petrus; e ‑mail: info@hotelmarttel.cz

Parkhotel Carlsbad Inn

Široká 240/2, 362 63 Dalovice; http://www.carlsbadinn.cz/, 
rezervace 70 lůžek, dvoulůžkový pokoj 1400 Kč; trojlůžkový pokoj 
1600 Kč, snídaně v ceně; díky dotaci KK je podpořen pobyt každé 
osoby 50 Kč/noc, příslušná finanční dotace bude odečtena od fi‑
nální faktury klubu. Poplatek za pobyt není vybírán.

Kontaktní osoba: Filip Kolaci, mob: 602157103 
e ‑mail: reservation@carlsbadinn.cz

Upozornění: Pro urychlené odbavení při ubytování odešlete se-
znam ubytovaných se všemi požadovanými údaji (bydliště, číslo 
OP; u  ubytovaných na hotelu Marttel uvést i  držitele průkazek TP, 
ZTP, ZTP/P), včetně rozpisů ubytování.

6. Prezence

A. Prezence spojená s ubytováním proběhne v pátek 31. 3. 2023 
v místě ubytování od 18.00 do 21.00 hodin.

B. Pro účastníky závodu s příjezdem v sobotu prezence na bazéně 
v Sokolově od 07:15 – 7:45 hodin.

http://bazen.sb-sokolov.cz/
https://office.openswim.app/#?deepLink=raceInvitation&id=d0d6b845b2cb42c3986c8c6a96959fd7
https://office.openswim.app/#?deepLink=raceInvitation&id=d0d6b845b2cb42c3986c8c6a96959fd7
mailto:skkv%40skkv.cz?subject=
http://hotelmarttel.cz/
mailto:%20info%40hotelmarttel.cz?subject=
http://www.carlsbadinn.cz/
mailto:reservation%40carlsbadinn.cz?subject=
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7. Doprava

Organizátor zajišťuje pro účastníky přepravu z místa ubytování na 
závody a zpět, na slavnostní vyhlašování tam a zpět. Kluby žádá‑
me o uvedení zájmu o přepravu v přihlášce v OpenSwimu (karta 
Personál) nebo Excel: Přihláška na akci.

8. Kontaktní osoby

Štěpánka Řehořková – koordinátor akce 
Jana Chmelíková – administrátor akce 
tel.: 724 219 096; 602 430 722 
e ‑mail: skkv@skkv.cz

B. Technická ustanovení

1. Předpis

Závod pro plavce tříd S1–14 na 25 m bazénu s elektronickou ča‑
somírou dle platných mezinárodních pravidel World Para Swim‑
ming, dle předpisu soutěže MITROPA CUP pro rok 2023 a dle těch‑
to propozic. Protesty je možné podat v souladu s pravidly WPS.

Ve středu 29. 3. 2023 budou klubům ke kontrole rozeslány přihlá‑
šené individuální i štafetové starty klubu.

Po tomto datu a čase již nelze přidávat ani ubírat jednotlivé dis‑
ciplíny, nelze dohlásit nové plavce, lze pouze odhlašovat plavce 
z celého závodu.

SYSTÉM SOUTĚŽE

Jeden soutěžní den, dva bloky, rozplavby přímo na čas, pořadí 
v každé disciplíně bude určeno dle bodového přepočtu German 
Paralympic Swimming, všechny klasifikační třídy a všechny věko‑
vé kategorie dohromady, muži a ženy zvlášť.

Soutěž družstev probíhá dle Předpisu soutěže MC 2023 včetně 
štafet. Změny v sestavě štafet nejpozději hodinu před začátkem 
závodního bloku, ve kterém se štafeta plave na štafetovém for‑
muláři. Štafety mohou být libovolně smíšené muži, ženy a věkové 
kategorie. Kluby mohou sestavit více štafet, pořadatel si vyhrazuje 
právo počet štafet omezit.

V rámci slavnostního vyhlášení budou vyhlášené výsledky dvoj‑
boje podle Předpisu soutěže MC 2023.

VLOŽENÝ ZÁVOD NA 50 METRŮ 
S MOŽNOSTÍ ASISTENCE VE VODĚ.

Závod je určen neklasifikovaným nebo začínajícím plavcům s po‑
třebou asistenta ve vodě. Závod proběhne v I. bloku před závo‑
dem štafet.

2. Klasifikace

Řádná klasifikace (mezinárodní nebo národní) je podmínkou pro 
zařazení do výsledků závodu. Zájemci o klasifikaci vyplní EXCEL: 
Přihláška klasifikace. Klasifikace bude probíhat v pátek odpoledne 
v bazénu KV Arena. Cena za klasifikaci činí 2 500 Kč nebo 100 €. 
Klasifikace zajišťuje ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. (ČPP), po přijetí 
plavce do klasifikace vám bude vystavena faktura.

3. Omezení

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

4. Časový pořad plaveckých závodů 
a následujícího programu

od 07:30 vstup na šatny bazénu pro týmy

od 07:50 rozplavání (pořadatel přidělí klubům 
čas jejich rozplavání a dráhy)

od 08:45 technický mítnik

od 09:15 zahájení závodu

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 ubytování do Lidového domu Stará Role

od 19:00 večeře účastníků závodu v Lidovém domě

od 20:00 slavnostní večer

mailto:skkv@skkv.cz
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I. půlden | 9:30 – 13:00 hodin

1. 50 m volný způsob Muži

2. 50 m volný způsob Ženy

3. 100 m prsa Muži

4. 100 m prsa Ženy

5. 50 m motýlek Muži

6. 50 m motýlek Ženy

7. 100 m znak Muži

8. 100 m znak Ženy

9. 200 m volný způsob Muži

10. 200 m volný způsob Ženy

11. 400 m volný způsob Muži

12. 400 m volný způsob Ženy

201. Vložený závod 50 m M+Ž

13. 4x50 m štafeta VZ 20 b M+Ž

14. 4x50 m štafeta VZ 34 b M+Ž

15. 4x50 m štafeta VZ 49 b M+Ž

16. 4x50 m štafeta VZ 56 b M+Ž

Sobota 1. 4. 2023

7:50 – 9:05 h rozplavání   |   9:15 h slavnostní zahájení 

II. půlden | 13:45 – 17:00 hodin

17. 50 m znak Muži

18. 50 m znak Ženy

19. 100 m motýlek Muži

20. 100 m motýlek Ženy

21. 50 m prsa Muži

22. 50 m prsa Ženy

23. 100 m volný způsob Muži

24. 100 m volný způsob Ženy

25. 75 m polohový závod SM 1 – SM 4 Muži

26. 75 m polohový závod SM 1 – SM 4 Ženy

27. 100 m polohový závod SM 5 – SM 14 Muži

28. 100 m polohový závod SM 5 – SM 14 Ženy

29. 4x50 m polohová štafeta 20 b M+Ž

30. 4x50 m polohová štafeta 34 b M+Ž

31. 4x50 m polohová štafeta 49 b M+Ž

32. 4x50 m polohová štafeta 56 b M+Ž

Pořadí disciplín

5. Lékařské zabezpečení

Lékařské, resp. zdravotnické zabezpečení 
bude zajištěno po celou dobu závodů.

6. Technický mítink

Sobota 1. 4. 2023 v 8:45 h – v prostorách 
bazénu u callroomu 3.

7. Vyhlášení

Slavnostní večer proběhne v Lidovém domě ve Staré Roli, Školní 358/7, Karlovy Vary, Stará 
Role http://www.ldkv.cz/.

Plavci a personál klubů se zaplaceným startovným mají vstup a večeři zdarma. Účast nad 
rámec klubových výprav je možná. Vstup bez večeře za 50 Kč, vstup s večeří 250 Kč, Všech‑
ny osoby je potřeba nahlásit pořadateli do termínu přihlášek klubů.

Slavnostní večer bude zahájen večeří od 19:00 h, ve 20:00 h slavnostní vyhlášení, od 
21:00 h hraje Kozatay / 23:00 h Shoe Cut. Ukončení akce ve 2:00 h.

BUĎTE VÍTÁNI 
NA XX.POHÁRKU 
V SOKOLOVĚ 
A KARLOVÝCH VARECH!

http://www.ldkv.cz/

