35. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU, DOSPĚLÝCH
A MASTERS NA 10KM,
MEMORIÁL MUDR. JAROSLAVA FICHTLA – VIII. ROČNÍK,
MEMORIÁL JANA TYKVARTA – IV. ROČNÍK
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

PK Slávia VŠ Plzeň o. s.

www.bazenslovany.cz

Datum:

sobota 9. června – neděle 10. června 2018

Místo konání:

Plzeň Bolevecký rybník - Jacht klub, U Velkého rybníka 980 Plzeň
GPS: 49°46'19.690''N, 13°23'43.670''E

Termín přihlášek:

do 2. června 2018 (Mistrovství ČR), do 7. června 2018 (ostatní závody)
online na webu www.statistikaplavani.cz

plavci neregistrovaní u ČSPS – přihlášky na plzen.dp@seznam.cz
Informace:

MUDr. Jakub Fichtl
Pavel Šebesta
Patrik Davídek

e-mail:

 604 460 812
 724 402 445
 734 258 820

plzen.dp@seznam.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Disciplíny:

mladší žactvo
1 km, 3 km
starší žactvo
3 km, 5 km
kadeti, dorost, dospělí, masters
3 km, 5 km, 10 km
veřejnost (neregistrovaní)
200 m, 150 m
Kategorie masters (mimo Mistrovství ČR) bude vyhlašována do 45 let a nad 45 let.
Kategorie pro závod veřejnosti budou vyhlašovány do 12 let, 13 - 35 a nad 35 let.

Hlavní závody:

5 km + 10 km Memoriál MUDr. Jaroslava Fichtla a Jana Tykvarta (dorost) –
součet časů na 5 a 10 km

Okruh:

pro závod na 5 km, 10 km kadetů, dorostu, dospělých a masters – okruh 1250 m
pro závody ml. a st. žáků 1 km, 3 km, 5 km - okruh 1000 m,
veřejnost – okruh 200 m, 150 m

Startovné:

kadeti, dorost, dospělí, masters 150,- Kč; žactvo 80,- Kč na jednotlivé závody
v případě přihlášky na oba závody 250 Kč, žactvo 150 Kč, veřejnost 50 Kč

Časový program:

sobota 9. června
11:00 – 14:00
12:45
13:00
13:00
14:30
15:30
15:37
průběžně
cca 18:30

prezentace a popis startovních čísel
popis tratě a kontrola startovních čísel
START 1 km mladší žactvo
START 5 km starší žactvo
START závodu veřejnosti na 200 m
START 5 km muži – kadeti, dorost, dospělí, masters
START 5 km ženy – kadetky, dorost, dospělí, masters
vyhlášení výsledků
společenské posezení s živou hudbou

neděle 10. června
8:30 - 11:00
9:20
9:30
9:35
12:00

prezentace a popis startovních čísel
popis tratě a kontrola startovních čísel
START 10 km muži – Mistrovství ČR
START 10 km kadeti
START 10 km ženy – Mistrovství ČR
START 10 km kadetky
START 3 km žactvo, kadeti, dorost, dospělí, masters
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13:15
průběžně

START závodu veřejnosti na 150 m
vyhlášení výsledků

Časový limit:

závodník s horším mezičasem než 1:45 (5 km) a 3:30 (10 km) do posledního kola,
je povinen opustit trať

Ceny:

Absolutní vítěz/vítězka v součtu časů na 5 a 10 km získá putovní pohár MUDr. Jaroslava
Fichtla (zde bude hodnoceno prvních osm bez rozdílu věku a pohlaví).
V kategorii dorostu a kadetů se bude závodit za stejných podmínek a vítěz získá putovní
pohár Jana Tykvarta (opět bez rozdílu pohlaví).
Finanční prémie obdrží závodníci umístění v TOP 8 v celkovém pořadí memoriálu MUDr.
Jaroslava Fichtla, Jana Tykvarta v kategorii dorostu.
Vítězové rámcových závodů získají diplomy a hodnotné věcné ceny.
Speciálně ohodnocen bude, jako každý rok, závod veřejnosti.

Časomíra:

k měření časů bude použita čipová časomíra ČSPS

Ubytování:

zajištuje Mgr. Patrik Davídek davidek@bazenslovany.cz, tel.: 734 258 820

Závěrečná ustanovení:

Před závodem bude sledována kvalita vody, budou provedeny nezbytné testy ve
spolupráci s krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje. O teplotě vody a případných
změnách budou informace včas uveřejněny na www.plavani.info.
Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace,
musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za technickou
způsobilost stejně jako za zdravotní prohlídky přihlašovaných plavců.
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