72. ročník Memoriálu T. K. Divíška
40. Liškova Punkva

PLAVÁNÍ

Blansko
NETRADIČNÍ zahájení sezóny v zimním plavání 2020/2021

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

FIDES Brno, z.s. www.otuzilci-brno.cz a Ředitelství Moravského krasu
neděle 4. října 2020 v 10:00
Punkevní jeskyně v Moravském krasu – Blansko
do 29. září 2020
registrované oddíly on-line
odhlášky, změny
Mgr. Michal Moravec

is.czechswimming.cz
moravec.misa@gmail.com
Tel. 608 483 876

B) Technická ustanovení
Délka trati:
Charakter trati:
Start a cíl:
Startovné:
Prezence:
Ceny:
Oběd:
Doprava:

GPS:
Časový pořad:

300 m a 100 m
Před plavbou budou oznámeny instrukce o plavbě v Punkvě
stojatá voda
start z loděk, cíl v jednom místě
200,- Kč přihláška v termínu, 240,- Kč po termínu
venku před vestibulem hlavní budovy 9:00 – 9:30
všichni účastníci obdrží diplom
restaurace Skalní mlýn, výdej jídel do 13:00 hodin
Z ekologických důvodů není povolen vjezd motorovým vozidlům do CHKO
Moravský kras. Dopravu k jeskyním zajišťuje „Eko-vláček“ z odstavného
parkoviště u Skalního mlýna. Účastníci soutěže budou přepraveni zdarma po
předložení registračního průkazu ČSPS.
49°22'15,0"N, 16°43'33.0"E
9:00 – 9:30
10:00
10:10 – 10:25
10:30

Prezence
Nástup
Vyhlášení Českého poháru ZP 2019/2020 –
jednotlivců a klubů
Hlavním vstupem odchod zkrácenou trasou jeskyní
k lodičkám a plavba

Důležitá omezení:

Vzhledem k letošnímu limitu účastníků jen 54 plavců pořadatel přednostně
přijme přihlášky prvních třech oceněných ve vyhlašovaných kategoriích
ČPZP 2019/20. Účast nebude bodována. Pořadatel žádá oddíly o odhlášení
těch, kteří nesplňují přednostní podmínku. Případné výjimky řeší ve čtvrtek
ředitel akce Michal Moravec.
Všichni účastníci budou mít při pobytu v areálu Punkevních jeskyní i
v jeskyni nasazenou ochranu nosu a úst a odloží ji jen po dobu plavání
v říčce.
Vnitřní prostory provozní budovy s výjimkou veřejných WC nebudou
účastníkům akce k dispozici.
Závěrečná ustanovení: Doporučujeme mít s sebou plaveckou čepičku, boty do vody, sportovní
soupravu a větší igelitovou tašku na svršky.
Do vody se plavci spouští na povel startéra (z lodí neskáčí) a plavou
v odstupech asi 2-3 m za sebou stále bez předplavávání a vzájemně se
zajišťují. Za každou skupinou odjíždí prázdná loď, která přiveze svršky do
cíle před jeskyní.
Případné změny budou zveřejněny na www.zimni-plavani.info.
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