O POHÁR VLTAVY – XI. ROČNÍK
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

TJ Bohemians Praha – oddíl plavání

www.boh.cz

Datum:

neděle 8. července 2018

Místo konání:

loděnice TJ Bohemians Praha, Modřanská 51, Praha 4 – Podolí
říční úsek Vltavy 58,5 – 57,7 km
GPS: 50°2'40.445"N, 14°24'40.693"E

Termín přihlášek:

do 2. července 2018 on-line na webu www.statistikaplavani.cz

Informace:

Jan Srb

 777 852 196, jan.srb@czechswimming.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Disciplíny:

dorost, dospělí, masters, kadeti
starší žactvo
mladší žactvo

1 km, 3 km, 5 km
3 km
1 km

Hlavní závod:

5 km – O pohár Vltavy (muži, ženy)

Okruh závodu:

5 km – 3 x 1650 m
3 km – 3 x 1000 m
1 km – 1 x 1000 m

Startovné:

dospělí, dorost, masters, kadeti – 150Kč, žactvo – 100Kč
přihláška na místě jednotná sazba 200Kč

Kontrola dokladů:

v prostoru startu 10:30 – 11:15

Časový pořad:

10:30 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45
12:00
12:30 – 13:00
13:00
13:15
15:00

prezentace
popis čísel na 3 km a 1 km
kontrola závodníků na 3 km a 1 km
START na 3 km a 1 km
popis čísel na 5 km
kontrola závodníků na 5 km
START na 5 km
vyhlášení výsledků

Časový limit:

5 km

2:00:00

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje. Možné využít Hotel Bohemians přímo v místě startu.
www.hotel-bohemians.cz

Doprava:

autem, sjezd z Barrandovského mostu směr Centrum, Vyšehrad, Podolí
MHD – zastávka tramvaje 3, 17, 21 Dvorce, dále pěšky 300m směr Barrandovský most

Parkování:

v blízkosti areálu v přilehlých ulicích

Doprovodné lodě:nejsou, o bezpečnost se stará VZS ČČK Praha, Městská policie hl. m. Prahy
Ceny:

finanční odměna pro vítěze hlavního závodu, závodníci na 1. - 3. místě obdrží medaili,
diplom a drobnou cenu.

Další informace:

všichni závodníci obdrží pamětní diplom a upomínkovou cenu.
Do areálu je ZAKÁZÁN vstup psům.

Závěrečná ustanovení:

pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace,
musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly / kluby.
Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a technickou způsobilost svých plavců.
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