Centrum hendikepovaných plavcov
z poverenia Slovenského paralympijského výboru

usporadúva

X. Majstrovstvá Slovenskej republiky
v para plávaní
Sobota 19. 10. 2019 | Bratislava | Mestská plaváreň Pasienky

PROPOZÍCIE






Preteky sú tretím kolom Česko-slovenského pohára v para plávaní 2019
Preteky sú otvorené plavcom s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím zo SR a
zahraničia
Zaradenie pretekov do kalendára World Para Swimming umožňujem plavcom plniť
limity na Majstrovstvá Európy 2020 a Paralympijské hry 2020
Záštitu nad pretekmi prevzali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr.
Juraj Droba, MBA, MA a primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo

Časť I. Všeobecné informácie
Majstrovstvá SR v para plávaní nadväzujú na úspešnú sériu 32 ročníkov SLOVAKIA CUP, ktorých posledný ročník na
50m bazéne bol v r. 2011. V období rokov 2012 – 2018 sa konali na 25m bazéne. Po minuloročných pretekoch
Veľká cena Bratislavy a vytvorení série pretekov Česko-slovenský pohár, organizovaných Českým zväzom telesne
postihnutých športovcov a Slovenským paralympijským výborom na území Česka a Slovenska, opäť vraciame
Majstrovstvá SR v para plávaní na 50m bazén.
Dátum konania:

Sobota 19.10.2019

Organizátor:

Centrum hendikepovaných plavcov z poverenia Slovenského paralympijského výboru

Miesto konania súťaže:

Mestská plaváreň Pasienky, Junácka 4, Bratislava, Slovak republic
GPS: 48.166405, 17.138416

Prihlášky:

Kluby vyplnia prihlášku do súťaže cez excel: Prihláška na akciu a tiež excel: Prihláška
disciplín. Oba formuláre sú k dispozícii na www.cehap.sk/majstrovstva-sr-2019/. Kluby
hlásia disciplíny prostredníctvom systému KOWEBIS, ak majú prístup.
Uzávierka prvej registrácie: utorok 20.8.2019
Konečný termín registrácie: utorok 1.10.2019
Faktúra bude vystavená podľa počtu prihlásených osôb 2.10.2019 so splatnosťou
12.10.2019. Storno poplatok po vystavení faktúry je 100%. Následne môže byť
menená osoba za osobu.
Zmeny a zrušenie registrácie e-mailom na cehap@cehap.sk
Zmeny budú zatvorené v stredu 16.10.2019 o 12:00. Po tomto dátume začne
vytváranie štartovej listiny.

Štartovné a platba:

Štartovné 35 € / osoba je jednotné pre všetkých účastníkov. Vstupný poplatok zahŕňa
pretek (plavec alebo personál), jedlo (sobotný obedový balíček), darčekovú tašku a
tričko, dopravu v deň pretekov (z ubytovania na bazén a späť).
Ubytovanie: 25 € / osobu a noc (cena je dotovaná)
Vysielajúci subjekt uhradí vystavenú faktúru podľa počtu účastníkov podujatia.
Poplatky musia byť uhradené organizátorovi pred príjazdom na súťaž.

Bankový účet:

Názov banky: Tatra banka, a.s.
Adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Držiteľ bankového účtu: Centrum hendikepovaných plavcov
Číslo bankového účtu: 2948052883/1100
IBAN: SK6711000000002948052883
BIC: TATRSKBX

Ubytovanie:

Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4, SK-82108 Bratislava
https://www.lindner.de/sk/bratislava-hotel-gallery-central/vitajte.html

Oficiálne jazyky:

Slovenský, český a anglický jazyk

Kontakt - Miestny organizačný výbor: Svätopluk Pacák, Martina Batková.
E-mail: cehap@cehap.sk. Všetky informácie nájdete na oficiálnych stránkach: www.cehap.sk.

Časť II. Technické informácie
Predpis:

Preteky pre plavcov tried S1-14 na 50m bazéne s elektronickou časomierou podľa
platných medzinárodných pravidiel World Para Swimming, predpisu ŠTK plávania pre
ČSP 2019 a podľa týchto propozícií.
Vo štvrtok 17.10.2019 bude generovaná primárna štartová listina pre účastnícke
kluby. Po tomto dátume a čase už nebude umožnené pridávať ani uberať jednotlivé
disciplíny, nebude možné dohlásiť nových plavcov, bude možné len odhlasovať
plavcov z celých pretekov.
Z finálnej štartovej listiny odhláseného plavca odoberieme, štartová listina sa nebude
opäť losovať, rozplavby a dráhy zostanú rovnaké ako v primárnej štartovej listine.

Systém súťaže a

Jeden súťažný deň, dva bloky, rozplavby priamo na čas, poradie v každej disciplíne

vyhlásenie:

podľa bodového prepočtu German Paralympic Swimming, všetky klasifikačné triedy a
všetky vekové kategórie spolu, muži a ženy samostatne.
Prvé tri miesta v každej individuálnej disciplíne budú ohodnotené medailou
a diplomom. Vyhlásenie prebehne na bazéne po skončení každého bloku.
Súťaž družstiev prebieha podľa predpisu ČSP 2019 vrátane štafiet. Zostavy štafiet
odovzdajte na príslušnom formulári riaditeľovi pretekov najneskôr hodinu pred
začiatkom pretekárskeho bloku. Štafety môžu byť ľubovoľne zmiešané bez ohľadu na
pohlavie a vekovú kategóriu, z plavcov s telesným postihnutím jednej klubovej
príslušnosti sa statusom minimálne NN (do 20 resp. 34 bodov).
Kluby môžu zostaviť viac štafiet, usporiadateľ si vyhradzuje právo počet štafiet
obmedziť.
V rámci slávnostného večera určeného pre plavcov zaradených do Česko-slovenského
pohára, budú vyhlásené výsledky podľa predpisu súťaže ČSP 2019.

Klasifikácia:

Riadna klasifikácia (medzinárodná alebo národná) je podmienkou pre zaradenie do
pretekov

Obmedzenie:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet štartujúcich pretekárov tak, aby bol
program včas ukončený podľa časového programu pretekov.

Protesty:

Vedúci družstva musí podať protesty len rozhodcovi, ktorý je napísaný na protestnom
formulári World Para Swimming do 30 minút po zverejnení oficiálnych výsledkov
spolu s vkladom 20 €. Ak je Protest potvrdený, vklad sa vráti. Ak je protest zamietnutý,
vklad zostáva u organizátora.

Zdravotná starostlivosť:

Počas celej súťaže bude zabezpečená zdravotná starostlivosť. Vedúci tímov sú
zodpovední za zdravotný stav svojich členov tímu a počas technického stretnutia
musia oznámiť všetky relevantné zdravotné informácie.
Všetci účastníci musia mať primerané zdravotné poistenie.

Poistenie:

Každé NPC alebo športový klub musí zabezpečiť, aby všetci členovia ich delegácie boli
riadne poistení, vrátane krytia cestovného, zodpovednosti, nehôd a repatriácií.

Všetci členovia delegácie musia mať prijaté vhodné úrazové a zdravotné poistenie,
aby mohli súťažiť. V mieste konania budú poskytnuté iba základné lekárske služby.
Nikomu z účastníkov nebude poskytnuté žiadne zdravotné poistenie. Všetci účastníci
sú zodpovední za získanie vlastného zdravotného poistenia (vrátane repatriačného
krytia) a budú zodpovední za všetky zdravotní výdaje vyplývajúce z účasti na podujatí.
Anti-Doping:

Podmienkou pre vstup súťažiacich je, že súhlasia pokiaľ budú vybratí k testovaniu, aby
sa podrobili Dopingové kontrole pod jurisdikciou Slovenskej antidopingovej agentúry.
Je zodpovednosťou každého športovca, aby na tomto podujatí dodržiaval
antidopingové pravidlá WADA a IPC antidopingový kódex.
Povinnosťou každého športovca je, aby sa podrobil na tomto podujatí dopingovej
kontrole pokiaľ bude vybratý pre testovanie.
Za správu výsledkov akéhokoľvek porušenia antidopingových pravidiel bude
zodpovedný príslušný športový klub alebo Národné Paralympijské Centrum.

Program:

Piatok

18.10.2019 – Príchod tímov

Sobota 19.10.2019 – Súťaž
07:30 - vstup do šatní bazéna pre tímy
08:00 - rozplávanie
09:15 - slávnostné zahájenie pretekov
09:30 - začiatok I. bloku
13:00 - prestávka, pred začiatkom druhého bloku fotografovanie
jednotlivých výprav
14:00 - začiatok II. bloku
17:30 - koniec II. bloku
19:30 – slávnostný večer s vyhodnotením (pre účastníkov ČSP)
Nedeľa 20.10.2019 – Odchod tímov
Technický míting:

Technický míting prebehne v sobotu 19.10.2019 o 8:30 v priestoroch bazéna.
Kluby určia zodpovednú osobu pre účasť na technickom mítingu, ktorá odovzdá
informácie celej výprave. Schôdzka rozhodcov prebehne o 8:50 na tom istom mieste.

Poznámky:

Poradie disciplín:

Sobota 19.10.2019
8.00 – 9.00 rozplávanie / 9.15 slávnostné zahájenie
9.30 – 13:00 I. blok

14:00 – 17:30 II. blok

1.

50m voľný spôsob S1 – S13*

Muži

15.

100m voľný spôsob S1 – S14

Muži

2.

50m voľný spôsob S1 – S13*

Ženy

16.

100m voľný spôsob e S1 – S14

Ženy

3.

100m znak S1 – S14

Muži

17.

50m znak S1 – S13*

Muži

4.

100m znak S1 – S14

Ženy

18.

50m znak S1 – S13*

Ženy

5.

50m motýlik S1 – S13*

Muži

19.

150m polohové preteky SM1 – SM4

Muži

6.

50m motýlik S1 – S13*

Ženy

20.

150m polohové preteky SM1 – SM4

Ženy

7.

100m motýlik S1 – S14

Muži

21.

200m polohové preteky SM5 - SM14

Muži

8.

100m motýlik S1 – S14

Ženy

22.

200m polohové preteky SM5 - SM14

Ženy

9.

200m voľný spôsob S1 – S14

Muži

23.

50m prsia SB1 – SB13*

Muži

10.

200m voľný spôsob S1 – S14

Ženy

24.

50m prsia SB1 – SB13*

Ženy

11.

400m voľný spôsob S6 – S14

Muži

25.

100m prsia SB1 – SB14

Muži

12.

400m voľný spôsob S6 – S14

Ženy

26.

100m prsia SB1 – SB14

Ženy

201.

50m vložené preteky

Ž+M

27.

4 x 50m polohová štafeta 20b

Ž +M

13.

4 x 50m štafeta voľný spôsob 20b.

Ž +M

28.

4 x 50m polohová štafeta 34b

Ž +M

14.

4 x 50m štafeta voľný spôsob 34b.

Ž +M

* Plavci triedy S14 môžu štartovať na 50m tratiach, ich výsledky nebudú zaradené do SDMS World Para
Swimming

