VESELSKÁ HODINOVKA – XXI. ROČNÍK
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

INFOCENTRUM města Veselí nad Lužnicí

Datum:

neděle 18. července 2021

Místo konání:

Vlkovská pískovna u Veselí nad Lužnicí
GPS: 49°10'20.883''N 14°42'48.149''E

Termín přihlášek:

www.veseli.cz

do 14. července 2021 online přes informační systém ČSPS

plavci neregistrovaní u ČSPS – přihlášky na tomas.kozubek@czechswimming.cz
Informace:

INFOCENTRUM

 381 548 180, info@veseli.cz, www.veseli.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Disciplíny:

dorost, dospělí a masters
kadeti
starší žactvo
mladší žactvo
veřejný závod

Hlavní závod:

5 km – Veselská hodinovka

Okruh:

500 m pro závod na 1 km, a 3 km
1660 m pro závod na 5 km a 10 km

Startovné:

150,- Kč pro žactvo, 200,- Kč kadeti, dorost, dospělí a masters
v případě přihlášky po termínu nebo na místě 250,- Kč pro žactvo,
300,- Kč kadeti, dorost, dospělí a masters, změna tratě na místě 100,- Kč

Kontrola dokladů:

parkoviště u pískovny Vlkov u Veselí nad Lužnicí

Časový program:

8:45 – 9:45
10:00 – 10:10
10:30
11:00
13:00
13:30

1
5
3
3
1

km, 5 km a 10 km
km
km
km
km

prezentace
popis tratě a kontrola startovních čísel
START na 5 km dorost, dospělí, masters, kadeti
START na 10 km dorost, dospělí, masters
START na 1 km dorost, dospělí, masters, veřejnost
START na 3 km mladší a starší žactvo
vyhlášení výsledků

Limit:

10 km – 4:00:00

Časomíra:

k měření časů bude použita čipová časomíra

Ceny:

město Veselí n/L věnuje vítězům keramické poháry, závodníci na prvních třech místech
v každé kategorii obdrží diplomy

Upozornění:

placené parkování v místě startu, parkoviště pro oblast pískoven značeno od silnice
(směr Veselí n. L. – Hamr)

Ubytování:

přehled na www.veseli.cz

Občerstvení:

bufet na parkovišti

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 svou přihláškou do závodu potvrzují, že se závodu účastní na vlastní
nebezpečí.

