SOUTĚŽ

SLAVKOV
16. ročník soutěže zimních plavců

+
bonifikace za
pořadí

POZOR Upravené propozice vzhledem ke covidovým omezením.
 Rozdělení programu rozplaveb na dva půldny s polední přestávkou. Dojde k rozdělení
plavců na dvě oddělené, samostatné skupiny bez vzájemného prolínání plavců v prostorách
koupaliště.
 První skupina klubů (vzdálenostně bližší Slavkovu) po ranní prezenci odplave své dopolední
rozplavby a poté opustí areál koupaliště.
 Druhá skupina klubů (dopravně vzdálenějších) přijde do areálu až na odpolední prezenci
k odpoledním rozplavbám.
 Rozdělení do skupin oznámí pořadatel klubům nejpozději ve čtvrtek dopoledne, zveřejní se
rovněž na webu ZP.
 Pořadatel z hygienických důvodů nezajišťuje stravu ani nápoje.
 Ve vnitřních prostorách budou k dispozici pouze WC, šatny nikoli.
 Soutěž bude ukončena bez vyhlašování výsledků (budou jako obvykle vystaveny průběžné a
posléze na webu ZP).

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

FIDES Brno, z.s. – plavání www.otuzilci-brno.cz
sobota 10. října 2020 v 10:00
Letní koupaliště ve Slavkově u Brna
do 7. října 2020
registrované oddíly on-line
neregistrovaní mailem

is.czechswimming.cz
petr.mihola@seznam.cz

Ing. Petr Mihola

Tel. 724 259 733

B) Technická ustanovení
Délka trati:
Charakter trati:
Start a cíl:

100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m
stojatá voda, venkovní 50 m bazén, 8 drah, obrátky na hladké stěně
z vody, start a cíl v jednom místě nebo na protější straně – dle délky tratě

Startovné:
Prezence:

150,- Kč přihláška v termínu, 200,- Kč po termínu
v prostorách koupaliště 8:30 – 9:30

Ceny:

všichni účastníci obdrží účastnický list

Doprava:

po příjezdu do Slavkova (od Brna exit 210) jedete po hlavní nahoru na
náměstí a za kostelem a fotbalovým stadiónem je po levé straně koupaliště.
Doporučujeme zvolit individuální dopravu
49°9'30.8"N, 16°52'31.0"E

GPS:
Časový pořad:

8:30 – 9:30
10:00-12:00
12:00-13:00
12:15-12:45
13:15-15:15

Prezence dopolední skupiny klubů
Zahájení 1 a dopolední blok rozplaveb
Polední hygienická přestávka – vystřídání skupin v areálu
koupaliště
Prezence odpolední skupiny klubů
Zahájení 2 a odpolední blok rozplaveb
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