
 

SPORT CLUB PLAVECKÝ AREÁL PARDUBICE,z.s., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice, The Czech Republic 
e-mail : scpap.plavani@seznam.cz, www.scpap.cz, IČ : 150 49  949 

číslo účtu 1202967329/0800 

ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ FINÁLE M-ČR DRUŽSTEV 1. a 2. ligy 

25. – 26. září 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pořadatel: Sport Club Plavecký areál Pardubice ve spolupráci s Aquacentrem Pardubice 
Jiráskova 2664, Pardubice 530 02 
GPS   50°2'1.504"N, 15°46'56.502"E   (50.033989, 15.782513) 
50-ti metrový bazén, 8 drah oddělené závodními lajnami 

Datum konání a časový rozpis: 
sobota 25. září 2021 

  2. liga  12.00 – 13.00  prezentace 1. liga 16.30 – 17.00   prezentace 

   13.00 – 13.40  rozplavání  17.00 – 17.40  rozplavání 

  13.50   začátek závodů    17.50    začátek závodů  

neděle 26. září 2021 

2. liga    8.00 – 8.40  rozplavání 1. liga 11.20 – 12.00   rozplavání 

     8.50    začátek závodů  12.10   začátek závodů    

   

Po skončení soutěžního programu 2.ligy, prosíme všechny účastníky, aby co nejrychleji opustili 
prostory bazénu, aby mohl program pokračovat soutěžním programem 1.ligy 
   

Prezence: ve vestibulu bazénu, ke vstupu obdržíte čipové karty, které po skončení závodů vrátíte v pokladně 
Aquacentra vždy hromadně za celý klub!! Při ztrátě karty se platí 100,-Kč. 

Další opatření: 

• závodníci budou mít k dispozici POUZE skříňky v levé části šaten, to jsou oranžové půlené  

• na bazénu budou sedět ve svých sektorech, které budou označené dle klubové příslušnosti  

• vstup plavců 1. ligy bude umožněn až všichni plavci z 2. ligy opustí areál  

• rozplavání bude rozděleno, zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, tak, aby každý klub měl svou 
dráhu  

• pomocný startér bude zrušen, aby se zbytečně neshlukovali plavci na jednom místě  

• žádáme všechny plavce a vedoucí družstev aby omezili pohyb ve sprchách a šatnách na 
minimum - maséři mají k dispozici dětský koute 

Covidová opatření:  

Všichni sportovci,  jejich realizační týmy a členové organizačního týmu (dále jen osoba") jsou povinni vy-
plnit sefreporting, a předat ho pořadateli při prezenci!!! Formulář bude ke stažení na IS a každý klub 
ho obdrží s přihláškou do disciplín.  

mailto:scpap.plavani@seznam.cz
http://www.scpap.cz/


 

SPORT CLUB PLAVECKÝ AREÁL PARDUBICE,z.s., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice, The Czech Republic 
e-mail : scpap.plavani@seznam.cz, www.scpap.cz, IČ : 150 49  949 

číslo účtu 1202967329/0800 

Ubytování: pořadatel zajistil ubytování v hotelu Zlatá štika za jednotnou cenu 600,-Kč osoba/noc se snídaní. 
Ubytování si zajišťují oddíly samy pod rezervačním heslem „PLAVÁNÍ“   

další možnosti ubytování na www.ipardubice.cz/ubytovani/ 

     Steak station               www.steakstation.cz                   5 min autem 
      penzion Šenk  www.ubytovani-pardubice.eu  10 min autem 
     vysokoškolské koleje  www.upce.cz                      10 minut autem 
     hotel TRIM  www.hoteltrim.cz   15 minut autem 

Upozornění: 
v době konání závodů budou bazény v zóně AQUA sloužit veřejnosti. ZAKAZUJE SE vstup do té-
to zóny!!! Za dodržování zodpovídají trenéři a vedoucí družstev jednotlivých klubů a oddílů!!! 

 K rozplavání a vyplavání budou sloužit 2 dráhy v 25-ti m bazénu 

 Soutěž bude probíhat bez přítomnosti diváků. 

 Informace: Tomáš Neterda mobil 776 591 116 nebo na e-mail scpap.plavani@seznam.cz 

    

VŠECHNY ÚČASTNÍKY ŽÁDÁME, ABYSTE SE NESNAŽILI TATO OPATŘENÍ OBEJÍT. V PŘÍPADĚ JAKÝKOLIV 
NESROVNALOSTÍ BUDE DOTYČNÁ OSOBA ZE ZÁVODU VYLOUČENA BEZ MOŽNOSTI JAKÉKOLIV 

NÁHRADY 

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám vše podaří zvládnout bez problémů.     
 I přes tato opatření všem hezký pobyt a úspěchy  

 

 

 Vystaveno dne:  6. září 2021 
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