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Preambula
Na základe mnohoročných historických vzťahov a spolupráce
športovo technických komisií plávania Českého zväzu telesne
postihnutých športovcov a Slovenského paralympijského výboru a
KONTAKTU bB - Plaveckou akadémiou bez bariér a Centra
hendikepovaných plavcov, je spoločnou snahou uvádzaný do
života Česko-slovenský pohár, ktorý rozširuje tradíciu Českého
pohára. Pilotný pretek v Bratislave predznamenáva zámer vytvoriť
oficiálnu sériu pretekov organizovaných na území Česka a
Slovenska. Pilotný ročník preteku v Bratislave sa uskutoční v roku
100. výročia založenia Československej republiky.

A. Všeobecné ustanovenia
1. Usporiadateľ
Centrum hendikepovaných plavcov z poverenia Slovenského
paralympijského výboru.

2. Dátum a miesto konania:
Sobota 6. októbra 2018
• pretek – Krytý bazén Zariadenia komunitnej rehabilitácie,
Mokrohájska ul. 3, Bratislava; GPS: 48.1753478N, 17.0665267E
dĺžka bazéna 25 m, 6 dráh, obrátkové steny hladké, elektronická
časomiera.
Upozornenie: Bazén je bezbariérový so vstupom, ktorý je
priestorovo obmedzený. Vstup na bazén bude organizovaný
postupne so zaistením ochranných návlekov na kolesá vozíkov
alebo umytím kolies.

3. Prihlášky:
Pretekárov prihlasujú vysielajúce subjekty (športové kluby, zväzy).
• Prihlásenie pretekárov prebehne prostredníctvom prihlášky
zaslanej na e-mail: cehap@cehap.sk
Prihlásenie klubov KONTAKTu bB prebehne prostredníctvom
systému KOBEBIS.
• Termín prihlásenia je do soboty 15.9.2018

V štartovnom je zahrnutý pretek Česko-slovenského pohára
(pretekár, personál, doprovod), darčeková taška s tričkom,
doprava z ubytovania na bazén a späť na ubytovanie, strava
(piatok večera, sobota raňajky, obedový balíček, večera, nedeľa
raňajky).

5. Ubytovanie:
Ubytovanie majú kluby zabezpečené v: Hotel SÚZA - správa
účelových zariadení Ministerstva vnútra SR, Drotárska cesta 46,
811 04 Bratislava.
Hotel sa nachádza v atraktívnom prostredí. Ubytovanie je v
dvojlôžkových izbách. Všetky izby sú vybavené kúpelňou, WC, TV,
telefónom a chladničkou.

6. Prezencia:
A Prezencia spojená s ubytovaním prebehne v piatok 5.10.2018
v mieste ubytovania.
B Pre účastníkov preteku s príjazdom v sobotu prezencia na
bazéne Zariadenia komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska ul.
3, Bratislava, od 07:30 - 8:00 hod.

7. Doprava:
Organizátor zabezpečuje pre účastníkov prepravu z miesta
ubytovania na preteky (tam aj späť).
Kluby žiadame o zaškrtnutie zájumu o prepravu v prihláške
(z ubytovania na plavecké preteky a späť) – viď príloha.

8. Kontakty
Všetky záležitosti prosíme riešiť prostredníctvom
korešpondencie: cehap@cehap.sk

B. Technické ustanovenia

• Z kapacitných možností bazéna usporiadateľ stanovil počet 40
plavcov z Česka a 20 plavcov zo Slovenska.

1. Systém pretekov:

• Ak sa z daného štátu prihlási viac plavcov ako je stanovený
počet, budú prijatí iba plavci podľa najlepšieho bodového
výkonu z prihlásených disciplín až do naplnenia kvóty.

Organizačný výbor: Svätopluk Pacák, Martina Batková

• Je možné meniť osobu za osobu, zmeny a odhlásenia výhradne
e-mailom na adresu cehap@cehap.sk
• Zmeny budú uzatvorené v stredu 3.10.2018 o 12:00 hod. Po
tomto termíne začne príprava štartovacej listiny

Štartovné:

e-mailovej

Preteká sa podľa platných mezinárodních pravidel World Para
Swimming, Pravidiel a súťažného poriadku plávania SPF.
Pretek je otvorený pre triedy S1 až S14.
Vstup na bazén: povolený len pre pretekárov, trénerov, vedúcich
družstiev, osobných asistentov plavcov a pozvaných hostí.
Klasifikácia: mezinárodná alebo národná klasifikácia je
podmienkou pre zaradenie do výsledkov preteku.

Nakoľko sa jedná o prvý česko-slovenský pretek a plavecké kluby
s ním vo svojich rozpočtoch nepočítali, štartovné je stanovené v
sume 0 €.
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2. Systém súťaže:

5. Časový harmonogram preteku:

Jednotlivci:

od 07.30 – vstup, postupne, aby neprichádzalo k pretlaku v
šatniach

• Pláva sa v jednom súťažnom dni, v dvoch blokoch s prestávkou;
v rozplavbách priamo na čas bez finále. Plavci budú nalosovaní
do rozplavieb podľa prihláseného času.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade hrozby časovej tiesne
spojiť mužov a ženy do jednej rozplavby.
• Poradie v každej disciplíne bude určené podľa bodového
prepočtu KONTAKTU bB (od roku 2017 je používaný systém
Deutscher Behindertensportverband e.V. - Abteilung
Schwimmen) podľa aktuálne platnej klasifikačnej triedy plavca v
kategórii
• Vyhodnotení budú prví traja pretekári v každej individuálnej
disciplíne a kategórii, muži a ženy samostatne. Obdržia medailu
a diplom.
• Vyhlasovanie výsledkov prebehne po každom bloku na bazéne.
Po skončení druhého bloku sa vyhlásia aj výsledky dvojboja, čiže
súčet dvoch najlepších bodových hodnôt, dosiahnutých v
rozplavbách. Pokiaľ plavec v súlade s pravidlami dokončí iba
jednu disciplínu, bude mu do výsledkov dvojboja započítaná
hodnota z jednej disciplíny.
• Vekové kategórie pre dvojboj:
- rok narodenia 2004 a mladší (14 a menej roční)
- rok narodenia 2003 a starší (15 a viac roční)
• Pretekári na prvých troch miestach v individuálnom preteku
"dvojboj" obdržia medailu a diplom.

Súťaž národných družstiev:

od 07.50 – rozplávanie (usporiadateľ pridelí klubom čas ich
rozplávania a dráhy)
od 09.15 – zahájenie preteku slávnostným nástupom
od 09.45 – začiatok I. bloku
od 12.30

– prestávka

od 13.30 – začiatok II. bloku
do 17.00

– predpokladaný koniec II. bloku

od 18.00

– odjazd do ubytovacieho zariadenia

od 19.00 – večera účastníkov preteku

6. Poradie disciplín:
Číslovanie disciplín sa zmení, pokiaľ budú nalosovaní muži a ženy
spolu (iba v prípade nutnosti ušetriť čas v záujme zachovania
programu), inak bude platiť tento predpis.
Poradie disciplín hlavného preteku ostane zachované podľa tohto
rozpisu.

9. Technický míting a schôdzka rozhodcov:
Technický míting sa uskutoční v sobotu 6. 10. 2018 o 8:15 hod. v
priestoroch bazéna pri callroome.
Kluby určia zodpovednú osobu pre účasť na technickom mítingu,
ktorá bude informovať celú výpravu.
Schôdzka rozhodcov sa uskutoční o 8:45 hod. v priestoroch
bazéna – miesto bude rozhodcom upresnené na mieste.

• Súťaž družstiev sa vzťahuje na družstvá telesne, zrakovo a
mentálne postihnutých.
• Do súťaže družstiev budú započítané najlepšie výkony štyroch
plavcov zaplávaných v rozplavbách (po jednom najlepšom výkone
od každého plavca), pričom najviac jeden výkon môže byť
dosiahnutý plavcom z kategórie dospelých (r. 1999 a starší).
• Členovia družstva musia mať rovnakú národnú príslušnosť. Do
súťaže družstiev budú započítané najlepšie výkony podľa vyššie
uvedených kritérií.
Najlepšie družstvo bude vyhlásené po skončení druhého bloku
preteku a získa pohár.

3. Protesty:
Do 30 minút od oficiálneho oznámenia s vkladom 20 €; v prípade
zamietnutia vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

4. Zdravotnícke zabezpečenie
Lekárske, resp. zdravotnícke zabezpečenie bude zaistené po celý
čas preteku.
Vedúci výprav zodpovedajú za zdravotný stav svojich plavcov,
hlásenie možných komplikácií a popis prehlásenia zdravotného
stavu členov tímu na technickom mítingu.
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C. Program disciplín
Plavci sa môžu prihlásiť iba na 1 disciplínu z každého plaveckého
spôsobu

Sobota 6. 10. 2018
7.50 – 8.50 rozplávanie | 9.15 slávnostné zahájenie

I. blok | 9.45 – 12.30 h.

II. blok | 13.30 – 17.00 h.

1.

50 m znak

S1 – S14

Muži

13. 50 m voľný spôsob

S1 – S14

Muži

2.

50 m znak

S1 – S14

Ženy

14. 50 m voľný spôsob

S1 – S14

Ženy

3.

100 m znak

S1 – S14

Muži

15. 100 m voľný spôsob

S1 – S14

Muži

4.

100 m znak

S1 – S14

Ženy

16. 100 m voľný spôsob

S1 – S14

Ženy

5.

50 m motýlik

S1 – S14

Muži

17. 50 m prsia

SB1 – SB14

Muži

6.

50 m motýlik

S1 – S14

Ženy

18.

50 m prsia

SB1 – SB14

Ženy

7.

100 m motýlik

S1 – S14

Muži

19.

100 m prsia

SB1 – SB14

Muži

8.

100 m motýlik

S1 – S14

Ženy

20.

100 m prsia

SB1 – SB14

Ženy

9.

75 m polohový pretek

SM1 – SM4

Muži

10. 75 m polohový pretek

SM1 – SM4

Ženy

11. 100 m polohový pretek

SM5 – SM14

Muži

12. 100 m polohový pretek

SM5 – SM14

Ženy

Vyhodnotenie II. bloku, dvojboja, súťaže družstiev

Ukončenie preteku

Vyhodnotenie I. bloku
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