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Závodu se zúčastnilo celkem 107 plavců 
z 9 sportovních klubů. Po roční covidové 
pauze hostil Krytý bazén Sokolov, již tradič-
ně v březnovém termínu, pohárovou sérii 
MITROPA CUP – Středoevropský pohár 
v para plavání 2022! 

Závod pořádal SK KONTAKT KARLOVY VARY 
z pověření STK plavání Českého PARA spor-
tu,z.s. Hlavním patronem XIX. POHÁRKU byl 
žokej Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké 
pardubické. Záštitu poskytli primátorka 
města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová, 
starostka města Sokolova Renata Oulehlová 
a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhá-
nek. 

Tváří letošního závodu byla karlovarská 
Vendy Dušková, členka para plavecké 

reprezentace, dvojnásobná finalistka z pa-
ralympiády v Riu de Janeiro 2016, stříbrná 
z Mistrovství Evropy v Dublinu 2018 a troj-
násobná finalistka z paralympiády v Tokiu 
2020. Společně se stříbrným medailistou 
Arnoštem Petráčkem ovládli plavec-
ký dvojboj a pokořili hranici tisíce bodů 
v kategorii OPEN! Nejmladším účastníkem 
byl osmiletý plavec klubu KONTAKT České 
Budějovice. 

Hlavní soutěží Pohárku byl plavecký dvoj-
boj, ve kterém se podle očekávání prosadili 
členové české paralympijské reprezentace 
Arnošt Petráček a karlovarská Vendula 
Duškova. Tým Varů se v celkovém hodno-
cení umístil na bronzové příčce. Celkem za 
SK KONTAKT KARLOVY VARY plavalo 33 
plavců a z toho si více než polovinu dopla-

vala pro osobní rekord. Mladý, talentovaný 
plavec Matěj Staša se v boji o medailovou 
příčku utkal s pražským rivalem Eduardem 
Prokopem, a nakonec se umístil se na 
4. místě v kategorii ŽÁCI pouze o 23 bodů.

Závod řídil vrchní rozhodčí Ondřej Ko-
čovský s kvalifikací FINA, výsledkový servis 
zajištoval Vojtěch Franěk, paralympijský 
plavec, a především tvůrce výsledkového 
programu FranRace a on-line byly výsledky 
zaznamenávány v programu KOWEBIS. 
Děkujeme Vodní záchranné službě Sokolov 
v čele s Pavlem Valtou, kteří bez nároku na 
odměnu fungují v pozici nandavačů a vyta-
hovačů plavců. Celým závodem i společen-
ským večerem prováděl a moderoval ředitel 
ČESKÉHO PARA PLAVÁNÍ z.ú. Jan Nevrkla. 
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• prezentační materiály závodu 
(plakát, pozvánka)

• plakáty závodu vylepené na plakátovacích 
plochách v Karlových Varech

• reklamní banner umístěný během závodu 
v prostoru plaveckého bazénu po dobu 
konání závodů, dále na slavnostním 
vyhlášení nejlepších výkonů závodu

• osobní účast na slavnostním zahájení, 
vyhlašování a předávání cen medailistům

• Facebookové stránky – odkazu k závodu 

• Mladá fronta Dnes v rámci článku a 
inzerátu vydaného k závodu 
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Generální partneři Hlavní partneři

FVE Peruc s.r.o.

Partneři

PASÁŽ KOREJSOVÁ, S.R.O.

Generální dodavatel Hlavní dodavatel

Celoroční podpora 
činnosti klubu

Velmi významná podpora

SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE A.S.
Významná podpora

FRANTIŠEK ADÁMEK
 Podpora

KOMPLEKT - SERVIS PLUS S.R.O 
PELANT DOUPOVSKÉ UZENINY  |  KOS – KV, S.R.O.   
BLEX, A.S.  |  ÚČETNICTVÍ A DANĚ K. VARY S.R.O.

FRANTIŠEK ŠEBEK  |  SOKOLOVSKÁ BYTOVÁ S.R.O.
KESSL, S.R.O.  |  W & P EURONOVA  |  RENGL, S.R.O. 

DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, A.S. 
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SOKOLOV 

HOTEL ADRIA  |  HOTEL MARTTEL

Akce realizována s finanční podporou

SANSTROM S.R.O

Oficiální partneři

DodavateléOficiální dodavatelé

Děkujeme všem sponzorům.


