SK SPOLCHEMIE Ústí n.L. - oddíl plavání seniorů

Pozvánka

XXXV. Mezinárodní letní
Mistrovství ČR
v plavání Masters
Ústí nad Labem

Český svaz plaveckých sportů Praha a SK SPOLCHEMIE Ústí n.L. - senioři
pořádá
XXXV. Mezinárodní letní Mistrovství v plavání Masters
Časový pořad a rozpis disciplin:
Sobota 28. 04. 2018, dopoledne
rozplavání od 8:00-8.50 -závody v 9:00 hodin
1.
2.

800m
800m

volný způsob ženy
volný způsob muži

Sobota 28. 04. 2018, odpoledne
rozplavání 14:00-14:50 závody 15:00
13. 4x50m volný způsob mix
14. 50m
volný způsob ženy

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

200m prsa ženy
200m prsa muži
100m znak ženy
100m znak muži
50m motýlek ženy
50m motýlek muži
400m polohový závod ženy
400m polohový závod muži
4x50m volný způsob ženy

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

50m
volný způsob muži
200m motýlek ženy
200m motýlek muži
100m prsa ženy
100m prsa muži
200m volný způsob ženy
200m volný způsob muži
200m polohový závod ženy
200m polohový závod muži

12.

4x50m volný způsob muži

24. 4x50m polohový závod mix

Neděle 29. 04. 2018, dopoledne
rozplavání od 8:00-8:50 - závody v 9:00
25.
26.
27.
28.
29.
30.

400m
400m
50m
50m
50m
50m

volný způsob ženy
volný způsob muži
znak ženy
znak muži
prsa ženy
prsa muži

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

100m volný způsob ženy
100m volný způsob muži
100m motýlek ženy
100m motýlek muži
200m znak ženy
200m znak muži
4x50m polohový závod ženy
4x50m polohový závod muži

Kategorie:
A:25–29let
D:40-44let
G:55-59let
J:70-74let
M:85-89let

(1993-1989)
(1978-1974)
(1963-1959)
(1948-1944)
(1933-1929)

B:30-34let (1988-1984)
E:45-49let (1973-1969)
H:60-64let (1958-1954)
K:75-79let (1943-1939)
N:90 a starší (1928 a dříve

C:35-39let
F:50-54let
I:65-69let
L:80-84let
narození)

(1983-1979)
(1968-1964)
(1953-1949)
(1938-1934)

Štafety:
A:100-119let
E:240-279let

B:120-159let
F:280-319let

C:160-199let
G:320 a více let

D:200-239let

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

SK SPOLCHEMIE – Senioři Plavání

Datum:

28. - 29. dubna 2018

Místo:

Plavecká hala Klíše, U koupaliště 11, 400 01 Ústí nad Labem

Přihlášky:

Termín do 21.4.2018. Online systém ČSPS http://www.statistikaplavani.cz.
Případně e-mailem na adresy: mdudekchu@gmail.com, ,(protschke@gmail.com)
(Přihláška musí obsahovat příjmení a jméno závodníka, rok narození, číslo
disciplíny dle programu, nejlepší dosažený čas)

Startovné:

Oddíly startují na vlastní náklady. Start jednotlivce 90,-Kč, start štafety 100,-Kč.
Startovné uhradí vedoucí družstva při prezentaci, a to za všechny přijaté starty,
které nebudou řádně odhlášeny nejpozději do středy 25.4.2018 do 20:00 hod.
na e-mail mdudekchu@gmail.com, , (protschke@gmail.com). Nebo formou sms
na mobily ( +420 602 421 590, +420 602 409 706)

Rozlosování: Rozlosování bude zveřejněno po uzavření odhlášek ve čtvrtek 26.4.2018. Na webu
ČSPS http://www.statistikaplavani.cz.
Informace:

Ing. Vilém Protschke, mob: +420 602 409 706, e-mail: protschke@gmail.com
(informace přihlášky , odhlášky, rozlosování : Milan Dudek, mob:+420 602 421 590,
e-mail: mdudek@gmail.com )

Technická ustanovení
Předpis soutěže: Závodí se podle platných pravidel plavání ČSPS, FINA a ustanovení tohoto
rozpisu.
Prezentace: V prostorách PA Klíše v sobotu od 7:30 hod.(v neděli od 7:30 hod.) V případě
příjezdu až v neděli, žádáme o potvrzení účasti do uzavření odhlášek ve
středu 25.4.2018 do 20:00 hod. na e-mail mdudekchu@gmail.com ,
(sms +420 602 421 590)
Bazén:
Krytý bazén, délka 50m, 8 drah, teplota vody 27°C, teplota vzduchu 28-30°C,
elektronické časoměrné zařízení OMEGA.
Ceny:
První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom. První tři štafety v každé kategorii
obdrží
diplomy.

První tři v každé disciplině souhrnně za všechny věkové kategorie dle bodových
tabulek Masters ČR obdrží diplom a medaili.
Vyhlašování vítězů: Vyhlašování vítězů ve všech kategoriích bude prováděno průběžně během
závodů.

Organizační upozornění
1. Vstup na bazén bude umožněn v sobotu a v neděli od 7.45 hod.
2. Čipy od skříněk v šatnách převezme proti podpisu vedoucí každého oddílu. Záloha 500,- Kč.
V případě ztráty čipu poplatek 500,- Kč (Předpis Městských služeb Ústí nad Labem)
3. Vstup na bazén bude povolen pouze v obuvi k vodě a ve sportovním oblečení
4. Výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů v prostoru haly a recepce.
5. Po celou dobu konání závodů bude k dispozici bufet s nabídkou nápojů, studeného a teplého
občerstvení.

Večírek:
V sobotu 28.4.2018 večer od 19:30 se koná v restauraci Domu kultury v Ústí n.L.
večírek s živou hudbou a tancem.
Vstupné na večírek je 250,-Kč. V ceně je večeře, která bude podávaná formou rautu.
Ubytování:
Zajišťují si oddíly a účastníci samostatně. Ubytování je možné v hotelech ve středu města, které se
nachází do 5 min chůze od místa, kde se uskuteční večírek. (Kulturní dům, ul. Velká Hradební)

Interhotel Bohemia,
Hotel Vladimir,
Clarion Congress Hotel,

http://www.ihbohemia.com
http://www.hotelvladimir.cz
http://www.clarioncongresshotelustinadlabem.com

Dále je možné se ubytovat v penzionech a koleji UJEP, které se nacházejí do 5 minut chůze od
bazénu.

Penzion Green Star, http://pension-greenstar.hotel.cz
Penzion Na Hvězdě,
http://www.penzion-na-hvezde.cz
Kolej UJEP,
http://www.skm.ujep.cz
Rychlou představu o umístění, cenách a dalších možnostech ubytování můžete získat na
následujících odkazech.

https://www.booking.com
https://cs.hotels.com

Děkujeme Vám předem za hojnou účast a těšíme se nashledanou
v Ústí nad Labem
Ing. Vilém Protschke
předseda oddílu

