O POHÁR MĚSTA HAVÍŘOVA – X. ROČNÍK
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

VZS ČČK MS Těrlicko a Plavecký klub Havířov

Datum:

sobota 4. srpna 2018

Místo konání:

Těrlická přehrada – stanice VZS Salvátor, obec Albrechtice,
GPS: 49°46'27.835''N, 18°30'3.671''E

Termín přihlášek:

do 1. srpna 2018 online na webu www.statistikaplavani.cz

plavci neregistrovaní u ČSPS – přihlášky na p.urbanek@email.cz
Rozpis a výsledky:

http://www.vzsterlicko.cz/

Informace:

Petr Urbánek

p.urbanek@email.cz,  602 756 010

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Disciplíny:

dorost, dospělí, masters
kadeti
žactvo

Okruh:

1000 m pro závody 3, 5 a 10 km

Startovné:

žactvo a kadeti 150 Kč, dospělí 200 Kč
přihlášky po termínu nebo na místě nelze akceptovat

Kontrola dokladů:

Stanice VZS Salvátor, Albrechtice

Časový pořad:

9:00 – 10:00
10:00 – 10:25
10:30
12:15
15:00

3 km, 5 km, 10 km
3 km, 5 km
3 km

prezentace, porada rozhodčích a vedoucích výprav
popis tratě a kontrola startovních čísel
START na 3 km žactva, kadetů, dorostu, dospělých a masters
START na 5 km kadetů, dorostu, dospělých a masters
START na 10 km dorostu, dospělých a masters
vyhlášení výsledků

Limit:

Na 10 km dvě hodiny po doplavání vítěze, zvlášť pro kategorii mužů a pro kategorii žen.

Stravování:

V areálu bude možno zakoupit teplé jídlo a drobné občerstvení.

Ubytování:

Spolu s přihláškou zašlete žádost o ubytování. Pokoje ve stanici VZS, vlastní stany.

Cestovné:

Hradí vysílající organizace. Ubytování a cestovné pozvaných funkcionářů hradí pořadatel.

Ceny:

V jednotlivých kategoriích obdrží závodníci na 1. - 3. místě diplom a věcnou cenu.
Vítězové obdrží pohár města Havířova. Závod žactva bude vyhlášen, jako jedna kategorie
s dělením na muže a ženy stejně jako závod na 3 km, 5 km a 10 km.

Doprovodné lodě:Nejsou, bezpečnost zajišťuje VZS ČČK Těrlicko.
Další informace:

Budou zveřejněny na dálkoplaveckých stránkách www.plavani.info a na webu
organizátora www.vzsterlicko.cz.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace,
musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a
technickou způsobilost svých plavců.
Závodníci se závodů účastní na vlastní nebezpečí a riziko. V rámci prezentace závodníci
podepíší čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti absolvovat závod. Osoby mladší 18
let budou připuštěni k závodu pouze s doprovodem či písemným souhlasem zákonného
zástupce.
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