O POHÁR STAROSTKY ČERNÁ V POŠUMAVÍ – XIV. ROČNÍK,
MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÝ PLAVECKÝ ZÁVOD
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

MS Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov
Pro-sport ČK o.p.s., obec Černá v Pošumaví

Datum:

sobota 28. července – neděle 29. července 2018

Místo konání:

Lipenská přehrada – Dolní Vltavice

Termín přihlášek:

www.zachranari.com
www.pro-sportck.cz

do 20. července 2018 online na webu www.statistikaplavani.cz

plavci neregistrovaní u ČSPS – přihlášky na ing.jarmila.nova@seznam.cz
+ kopie na bukacek@zachranari.com
Rozpis a výsledky:

www.zachranari.com nebo www.plavani.info

Informace:

Ing. Milan Bukáček

 606 270 047, bukacek@zachranari.com

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Disciplíny:

dorost, dospělí, masters
starší žactvo, kadeti
mladší žactvo
veřejnost

Hlavní závod:

součet časů 5 + 10 km – O pohár starosty Černá v Pošumaví

Okruh:

500 m a 1000 m

Startovné:

v případě zaslání startovného na účet VZS (238526432/0300) do 15. června
2018: 200 Kč, další start navíc 50 Kč, startovné 2. den 150 Kč
po stanoveném termínu nebo na místě: 250 Kč, další start navíc 50 Kč, startovné
2. den 200 Kč

Časový pořad:

sobota 28. 7.
12:00 – 13.00
13:10 – 13.20
14:00
14:30
16:30
18:30
13:00 – 23:00

3 km, 5 km a 10 km
3 km a 5 km
1 km a 3 km
500 m, 1 km, 3 km, 5 km

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

neděle 29. 7.
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:20
10:30
14:30

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

Časový limit:

10 km – mezičas na 5 km nesmí být horší než 2:00:00

Zabezpečení:

průběhu celého závodu bude zabezpečen VZS ČČK

Občerstvení:

na startovací kupon ve VC VZS nebo možno zakoupit

Ceny:

Celkový hlavního závodu (5 + 10 km) obdrží pohár starosty obce Černá v Pošumaví a
věcnou cenu.
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V jednotlivých věkových kategoriích obdrží závodníci na 1. - 3. místě diplom popřípadě
drobnou cenu.
Ubytování:

pořadatel nezajišťuje. Ubytovací kapacita je omezena, doporučuji řešit co nejdříve.
Výcvikové středisko VZS ČČK D. Vltavice – možnost pouze ve vlastních stanech ve
vyhrazeném prostoru za poplatek 100,-/os/noc se zabezpečeným sociálním a
hygienickým zázemím, info@zachranari.com
Kemp Jestřábí – volná stání pro karavany a stany, chatky, bungalov, apartmán nebo
hostel, v kempu nové sociální zařízení. Tel.: +420 607 503 740,
e-mail: info@kemplipno.cz, http://www.kemplipno.cz/ubytovani
Hotel Relax D. Vltavice – tel.: +420 380 731 401, Fax: +420 380 747 005,
e-mail: recepce@hotelresortrelax.cz, http://www.hotelresortrelax.cz

Doprava:

České Budějovice > Český Krumlov > Černá v Pošumaví – spoj ČD
Český Krumlov > Černá v Pošumaví > D. Vltavice – BUS ČSAD

Parkování:

Omezeně zabezpečeno před výcvikovým centrem a okolí

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace,
musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Za závodníky startující v rámci
Českého poháru ručí přihlašující oddíl za zdravotní a technickou způsobilost svých plavců.
Závodníci se závodu 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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