SK KONTAKT BRNO z. s.
z pověření ČSTPS ve spolupráci s KONTAKT bB
pořádá

XXIV. Mistrovství České republiky v para plavání

Sobota 18. 5. 2019 / Brno / Městský plavecký stadion Lužánky

PROPOZICE


Závod je druhým kolem Česko-slovenského poháru v para plavání 2019



Mítink je otevřen plavcům s tělesným, mentálním a zrakovým postižením z ČR i
zahraničí



Zařazení závodu do kalendáře World Para Swimming umožňuje plavcům plnit limity
na mistrovství světa 2019 a paralympijské hry 2020



Záštitu nad závodem převzali náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr.
Marek Šlapal a primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková

www.mcr-brno.cz

tel. +420 724 372 773

skkb@sk-kb.cz

A. Všeobecná ustanovení
1.

Pořadatel:
SK KONTAKT BRNO z. s. z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců ve
spolupráci s KONTAKT bB.

2.

Datum a místo konání:
Sobota 18. 5. 2019

3.



Závod - Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 486/4, Brno-Ponava,
GPS: 49°12'51.975"N, 16°36'25.082"E, délka bazénu 50 m, 8 drah, obrátkové stěny
hladké, elektronická časomíra. Bazén je plně bezbariérový.



Vyhlášení a slavností večer - Kulturní dům Rubín, Makovského náměstí 3, BrnoŽabovřesky.

Přihlášky:
Kluby vyplní přihlášku na akci. (Excel: Přihláška na akci) Následně jim bude zprovozněn
systém KOWEBIS pro přihlášení disciplín.
Kluby, které nemají přístup ke KOWEBIS vyplní Excel: Přihláška na akci a také Excel:
Přihláška disciplín.
Termín přihlášení je do čtvrtka 2. 5. 2019.
Na základě počtu přihlášených osob bude k 9. 5. 2019 vystavena faktura, lze měnit osobu za
osobu.
Změny a odhlášky výhradně e-mailem na adresu skkb@sk-kb.cz.
Změny budou uzavřeny ve středu 15. 5. 2019 ve 12:00hod. Po tomto termínu začne
zpracování startovní listiny.

4.

Startovné:
Startovné je rozlišené formou balíčků. Varianty startovného:


„Víkend” balíček – 1 800 Kč/ 72 € za plavce/doprovod – v balíčku: ubytování (2 noci
se snídaní), závod World Para Swimming v kategorii Approved, doprava, dárková taška,
tričko, strava (sobotní obědový balíček, sobotní večeře), slavnostní večer s vyhlášením
a živou hudbou.



„Jedna noc“ balíček – 1 400 Kč/ 56 € za plavce/doprovod – v balíčku: ubytování (1
noc se snídaní), závod World Para Swimming v kategorii Approved, doprava, dárková
taška, tričko, strava (sobotní obědový balíček, sobotní večeře), slavnostní večer s
vyhlášením a živou hudbou.



„Závod“ balíček – 900 Kč/ 36 € za plavce/doprovod – v balíčku: závod World Para
Swimming v kategorii Approved, slavnostní večer, dárková taška, tričko, strava (sobotní
obědový balíček, so večeře), slavnostní večer s vyhlášením a živou hudbou.

Při zvolení startovného balíčku s ubytováním, prosíme o zaslání předběžného počtu
ubytovaných do 14. 4. 2019
Údaje pro platbu:
Banka:
Vlastník účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

www.mcr-brno.cz

Fio banka, a.s.
SK KONTAKT BRNO z. s.
2100313070 / 2010
CZ1020100000002100313070
FIOBCZPPXXX

tel. +420 724 372 773

skkb@sk-kb.cz

5.

Ubytování:
Ubytování je zajištěno podle vybraného balíčku („Víkend” a „Jedna noc”) v Orea Hotel
Voroněž**** ., Křížkovského 47, 603 73 Brno (http://www.oreahotelvoronez.cz).

6.

Prezence:
17. 5. 2019, v rámci prezence při ubytování, nebo 18. 5. 2019 od 7:30 do 9:30 u infocentra ve
vestibulu bazénu.

7.

Kontakty:
Organizační výbor: Jan Sommer, Kateřina Chalupová
Veškeré záležitosti prosíme řešit přes e-mailovou korespondenci: skkb@sk-kb.cz. Informace
naleznete také na oficiálních stránkách závodu: www.mcr-brno.cz.

B. Technická ustanovení
1.

Předpis:
Závod pro plavce tříd S1-14 na 50m bazénu s elektronickou časomírou dle platných
mezinárodních pravidel World Para Swimming, předpisu STK plavání pro ČSP 2019 a dle těchto
propozic. Ve čtvrtek 16. 5. 2019 bude generována startovní listina pro účastnické kluby. Po
tomto datu a čase již nelze přidávat ani ubírat jednotlivé disciplíny, nelze dohlásit nové plavce,
lze pouze odhlašovat plavce z celého závodu. Z finální startovní listiny odhlášené plavce
vyjmeme, startovka se nebude znovu losovat, rozplavby a dráhy zůstanou nezměněné. Protesty
podává vedoucí týmu do 30 minut od oficiálního zveřejnění výsledků na příslušném formuláři
se vkladem 500Kč nebo 20€.

2.

Systém soutěže:
Jeden soutěžní den, dva bloky, rozplavby přímo na čas, pořadí v každé disciplíně dle bodového
přepočtu German Paralympic Swimming, všechny klasifikační třídy a všechny věkové kategorie
dohromady, muži a ženy zvlášť. První tři místa v každé individuální disciplíně budou
ohodnocena medailí a diplomem. Soutěž družstev probíhá dle Předpisu ČSP 2019 včetně
štafet. Sestavy štafet odevzdejte na příslušném formuláři ke stolku rozhodčích nejpozději hodinu
před začátkem závodního bloku. Štafety mohou být libovolně smíšené bez ohledu na pohlaví a
věkovou kategorii, z plavců s tělesným postižením jedné klubové příslušnosti se statusem
minimálně NN (do 20 resp. 34 bodů). Kluby mohou sestavit více štafet, pořadatel si vyhrazuje
právo počet štafet omezit. V rámci slavnostního večera v Kulturní dům Rubín, Makovského
náměstí 3, Brno-Žabovřesky budou vyhlášeny dle předpisu soutěže výsledky dvojboje
jednotlivců.
Vložený závod na 50 metrů s možností asistence ve vodě
Závod je určen neklasifikovaným nebo začínajícím plavcům s potřebou asistenta ve
vodě/potřebou dohledu. Dle nahlášeného počtu plavců, se budou plavat jedna nebo dvě
rozplavby vloženého závodu na 50 m.

3.

Klasifikace:
Řádná klasifikace (mezinárodní nebo národní) je podmínkou pro zařazení do závodu. Do
klasifikace se lze přihlásit (2 500Kč nebo 100€) V případě zájmu o klasifikaci vyplňte Excel:
Přihláška na klasifikaci.

4.

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

www.mcr-brno.cz
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5.

Časový pořad plaveckých závodů a následujícího programu:
07:30 – vstup do šatny bazénu pro týmy
08:00 – rozplavání
09:15 – slavnostní zahájení závodu
09:30 – začátek I. bloku
13:00 – přestávka, před začátkem druhého bloku fotografování jednotlivých výprav
13:45 – začátek II. bloku
17:00 – konec II. bloku
19:00 – večeře účastníků závodu v KD Rubín.
20:00 – slavností večer (v první hodině proběhne vyhlášení)

6.

Technický mítink a schůzka rozhodčích:
Technický mítink proběhne v sobotu 18. 5. 2019 v 8:30 v prostoru kavárny na bazéně (Aquabar).
Kluby určí odpovědnou osobu pro účast na technickém mítinku, která předá informace celé
výpravě. Schůzka rozhodčích proběhne v 9:00 tamtéž.

7.

Pořad disciplín:

Závodní program - Sobota 18. 5. 2019
8:00 – 9:10 rozplavání / 9:15 slavnostní zahájení

9:30 – 13:00 I. blok

13:45 – 17:00 II. blok

1.

50m volný způsob S1 – S13*

Muži

15.

50m znak S1 – S13*

Muži

2.

50m volný způsob S1 – S13*

Ženy

16.

50m znakS1 – S13*

Ženy

3.

100m prsa SB1 – SB14

Muži

17.

100m motýlek S1 – S14

Muži

4.

100m prsa SB1 – SB14

Ženy

18.

100m motýlek S1 – S14

Ženy

5.

50m motýlek S1 – S13*

Muži

19.

50m prsa SB1 – SB13*

Muži

6.

50m motýlek S1 – S13*

Ženy

20.

50m prsa SB1 – SB13*

Ženy

7.

100m znak S1 – S14

Muži

21.

100m volný způsob S1 – S14

Muži

8.

100m znak S1 – S14

Ženy

22.

100m volný způsob S1 – S14

Ženy

9.

200m volný způsob S1 – S14

Muži

23.

150m polohový závod SM1 – SM4

Muži

10.

200m volný způsob S1 – S14

Ženy

24.

150m polohový závod SM1 – SM4

Ženy

11.

400m volný způsob S6 – S14

Muži

25.

200m polohový závod SM5 – SM14

Muži

12.

400m volný způsob S6 – S14

Ženy

26.

200m polohový závod SM5 – SM14

Ženy

201.

50m vložený závod

Ž+M

27.

4x 50m polohová štafeta 20b

Ž+M

13.

4 x 50m štafeta volný způsob 20b

Ž+M

28.

4x 50m polohová štafeta 34b

Ž+M

14.

4 x 50m štafeta volný způsob 34b

Ž+M

*Plavci třídy S14 mohou startovat na 50m tratích, jejich výsledky nebudou zařazeny do SDMS World Para Swimming.

www.mcr-brno.cz

tel. +420 724 372 773

skkb@sk-kb.cz

