ZIMNÍ PLAVCI NA JIZEŘE
3. ročník soutěže zimních plavců
Mladá Boleslav

SOUTĚŽ
+
bonifikace za
pořadí

A) Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Datum:
Místo konání:
Přihlášky
Termín:
Adresa:

Informace:

1. otužilecký klub TJ Auto Škoda–AšMB, www.1okmb.cz
sobota 15. ledna 2022 ve 11:30
řeka Jizera, Krásná louka, Mladá Boleslav

do 12. ledna 2022
registrované oddíly on-line
neregistrovaní mailem

is.czechswimming.cz
registrace@1okmb.cz

Jiří Škvrna

Tel. 606 675 745

B) Technická ustanovení
Délka trati:

100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m
250 m, 500 m, 750 m, 1000 m – bonifikace za pořadí

Charakter trati:

tekoucí voda, v případě malého proudu bude soutěž vedena jako na stojaté
vodě, tj. po okruhu na obrátku proti proudu a zpět.
posunuté starty, cíl v jednom místě (mimo 100m), starty ve skupinách,
elektronická časomíra

Start a cíl:
Startovné:

220,- Kč pro členy ČSPS a přihlášku v termínu
250,- Kč pro přihlášku po termínu nebo nečleny ČSPS

Prezence:

Mladá Boleslav, Krásná louka 9:30 – 10:30 nově v Nové loděnici (zde bude
i zázemí).

Ceny:
Oběd:

První tři na každé trati obdrží medaile, první na každé trati i pohár.
Všichni zúčastnění plavci obdrží diplom.
V ceně startovného, zajištěno teplé jídlo v Nové loděnici (i bezmasé).

Doprava:
GPS:

parkování Krásná louka, Ptácká ulice a okolí, mimo travnaté plochy
50°25'18.7"N 14°53'56.4"E - MAPA

Časový pořad:

9:30 – 10:30
Prezence
11:30
Nástup a zahájení
12:00
100 m (hned po zahájení)
12:15
1000m (cca 3 vlny)
12:45
750m (cca 3 vlny)
13:15
500m (cca 2vlny)
13:45
250m
14:30
Vyhlášení výsledků
Časový pořad může být upraven podle aktuální situace

Závěrečná
ustanovení:

Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá
aktuální situace. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a technickou
způsobilost plavců. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly plavců
přihlášených mimo on-line systém. Aktuální informace k závodu (voda,
proud), najdete na našich www stránkách.
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