	
  
	
  

Hry VIII. Letní olympiády dětí a mládeže ČR
Plavání handicapovaných
Výběr plavců a nominace družstva za jednotlivé kraje
KONTAKT bB – Plavecká akademie bez bariér z.ú. je pověřeným pořadatelem sportu plavání
handicapovaných na ODM 2017. Dle dispozic pořadatele ODM 2017 může každý kraj vyslat nejvýše 4
handicapované plavce se 4 doprovody jako svoji krajskou reprezentaci. Systém soutěže a výběru
krajské nominace je navržen tak, aby každý kraj mohl nominovat 4 nejlepší plavce bez ohledu na typ
postižení a svazovou příslušnost, kteří kraji v soutěži mohou získat nejvíce bodů. Postup pro výběr
krajské reprezentace je následující. Výběr se týká pouze typů postižení, na které je možné uplatnit
bodový přepočet. Sportovní svazy provozující plavání handicapovaných pro typy postižení začleněné
do paralympijských her ve spolupráci se svými kluby přihlásí do přiloženého formuláře své
handicapované plavce s uvedením jejich krajské příslušnosti (dle manuálu ODM podle trvalého
bydliště, nikoliv podle klubové příslušnosti). KONTAKT bB sumarizuje přihlášky svazů, sestaví
žebříček ze všech přihlášených plavců v každém kraji dle bodové hodnoty výkonů a předloží krajům
návrh nominace plavců s nejlepším bodovým výkonem pro finální schválení krajské reprezentace. Do
krajské reprezentace budou vybráni 4 nejlepší plavci dle bodové hodnoty výkonů. Pro každý kraj bude
podle složení nominovaných plavců jmenován vedoucí krajské reprezentace plavání handicapovaných
a realizační tým (celkem i s vedoucím 4 osoby).
Termín přihlášky: 16. 6. 2017
Odhlášky a změny: 24. 6. 2017
Odpovědná osoba pořadatele: Štěpán Cagaň, ředitel závodu
Email: praha@kontaktbb.cz
Mobil: 736 713 204
Klasifikace
Do krajské reprezentace mohou být vybráni pouze plavci, kteří mají mezinárodní nebo národní
klasifikaci pro klasifikační třídy začleněné v systému World Para Swimming. Jde o následující
klasifikační třídy https://www.paralympic.org/swimming/classification :
PI (physical impairment) – všechny typy pohybových postižení – S1- S10
VI (visual impairment) – zraková postižení – S11 – S13
II (intelectual impairment) – mentální postižení – S14
Pro neklasifikované tělesně postižené může v případě požadavku KONTAKT bB klasifikaci zajistit. Pro
zraková a mentální postižení lze použít národní klasifikaci příslušných svazů a příslušnost do třídy lze
doložit i lékařským dokumentem založeným na bázi požadavků mezinárodní klasifikace. Plavci
s mezinárodní klasifikací ve všech typech postižení budou startovat s mezinárodní klasifikací dle
World Para Swimming.
Systém soutěže
Plavci budou dle nahlášených časů zařazeni do disciplín a do rozplaveb nepostižených plavců. Pořad
disciplín je uveden níže spolu s disciplínami, do kterých je možné hlásit handicapované plavce
(disciplíny jsou též součástí formuláře předběžné přihlášky). Časy handicapovaných plavců budou
převedeny na body a budou zpracovány výsledky pro soutěž handicapovaných dle bodového pořadí.
Na základě tohoto umístění získají plavci body pro krajskou reprezentaci. Závodníci smí startovat
maximálně ve 2 disciplínách za půlden, z organizačních důvodů lze počet startů omezit na jeden za
půlden a počet startujících za kraj v jedné disciplíně na nejvýše 2 závodníky (případná omezení budou
provedena ve spolupráci s pořadatelem plavání nepostižených pouze z důvodu možného překročení
harmonogramu vymezeného na celou plaveckou soutěž). Věkové omezení startujících je 10-23 let
(ročníky narození 2007-1994). Handicapovaní plavci budou startovat pouze v části rozplaveb přímo na
čas, finále plavat nebudou. Finálový blok budou plavat pouze plavci nepostižení.

	
  

	
  

PROGRAM DISCIPLÍN PLAVÁNÍ
Handicapovaným plavcům lze nahlásit disciplíny označené tučně a kurzívou

Pondělí 26. 6.2017
rozplavání 8.00-8.50
1. 200 m motýlek
2. 200 m motýlek
3. 100 m znak
4. 100 m znak
5. 200 m polohový závod

9.00
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci

Pondělí 26. 6. 2017
rozplavání 15.00-15.50
101. 200 m motýlek finále C, B, A
102. 200 m motýlek finále C, B, A
103. 100 m znak finále C, B, A
104. 100 m znak finále C, B, A
105. 200 m polohový závod finále C,
B, A
106. 200 m polohový závod finále C,
B, A
107. 200m volný způsob finále C, B, A
108. 200m volný způsob finále C, B, A
9. 4x50 m polohová štafeta
10. 4x50 m polohová štafeta

16.00

Úterý 27. 6. 2017
rozplavání 15.00-15.50
30 111. 200 m prsa finále C, B, A
37 112. 200 m prsa finále C, B, A
18 113. 100 m volný způsob finále C, B, A
19 114. 100 m volný způsob finále C, B, A
30 115. 200m znak finále C, B, A
34 116. 200 m znak finále C, B, A
17 117. 100 m motýlek finále C, B, A
17 118. 100 m motýlek finále C, B, A
224
19. 4x50 m štafeta volný způsob
20. 4x50 m štafeta volný způsob

16.00

28
29
17
20
30

6. 200 m polohový závod

žačky 31

7. 200 m volný způsob
8. 200 m volný způsob

žáci
18
žačky 20
253

Úterý 27. 6. 2017
rozplavání 8.00-8.50
11. 200 m prsa
12. 200 m prsa
13. 100 m volný způsob
14. 100 m volný způsob
15. 200m znak
16. 200 m znak
17. 100 m motýlek
18. 100 m motýlek

9.00

Středa 28. 6. 2017
rozplavání 8.00-8.50
21. 50 m volný způsob
22. 50 m volný způsob
23. 100 m prsa
24. 100 m prsa
25. 400 m volný způsob
26. 400 m volný způsob

9.00

žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky

žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky

121.
122.
123.
124.

50 m volný způsob finále C, B, A
50 m volný způsob finále C, B, A
100 m prsa finále C, B, A
100 m prsa finále C, B, A

žáci
žačky
žáci
žačky
žáci

15
15
12
12
15

žačky 15
žáci
žačky
žáci
žačky

žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky

12
12
12
12

15
15
12
12
15
15
12
12
12
12

žáci
žačky
žáci
žačky
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