
Prováděcí pokyny pro účastníky LPřSKž

Závod: LPřSKž (Letní Přebor Středočeského kraje žactva, RN 2005 / 2006 / 2007)
Datum: sobota - neděle / 25.-26.05.2019
Místo: Městský bazén Mladá Boleslav, na Štěpánce, Na Celně 1456

25 m  / 6drah, obrátky hladké, poloautomatická časomíra
Vstup na bazén: 25.05.2019 , 07:30 hod.

26.05.2019 , 07:30 hod.
Rozplavání: 25.05.2019 , dopoledne  08:00 - 08:50 hod.

26.05.2019 , odpoledne  14:30 - 15:20 hod.
26.05.2019 , dopoledne  08:00 - 08:50 hod.

Začátek závodů: 25.05.2019 , dopoledne  09:00 hod.
26.05.2019 , odpoledne  15:30 hod.
26.05.2019 , dopoledne  09:00 hod.

Potvrzení účasti: pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou
účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek 24.05.2019  do 19:00 hod.
na tel. čísle 606 261 140 , příp. e-mailem na adrese denny.cz@seznam.cz

Prezentace: sobota 25.05.2019 , 07:30 - 08:00 hod. na bazénu
Štafety: pokud existuje možnost předběžně zaslat e-mailem denny.cz@seznam.cz
Stravování: možnost na bazénu 100,- Kč (polévka, hlavní jídlo, pití)

objednávky oddíly samostatně tel: 728825710 , viz předchozí e-mail z 16/05/2019
Organizační: .- rozlosování: platí ve zveřejněném souboru uvedeném v IS

.- případné odhlášky budou řešeny vložením plavce z řad náhradníků příslušného RN

.- případné další odhlášky po termínu potvrzení startu - vložení plavce z řad náhradníků dle času
    na uvolněné místo nebude řešeno novým rozlosováním , ale pouze doplněním do základního
    počtu rozplaveb dle STK
.- bazén pro plavce bude otevřen:
    25.05.2019 , v 07:30 hod.
    26.05.2019 , v 07:30 hod.
.- vstup do šaten: ve vestibulu bazénu, obdrží vedoucí družstev od organizačního pracovníka PO AšMB
    čipy pro vstup / výstup do šaten a na otevření / uzamčení skříněk. Jeden čip je určen pro 2 plavce,
    skříňky jsou umístěny v uzamykatelných samostatných kójích (viz popis zkratek jednotlivých oddílů).
.- jednotná záloha 200,- Kč bude vrácena po vrácení všech zapůjčených čipů po skončení celého
    závodu (neděle), nebo po domluvě s pracovníky PO AšMB
.- počet vedoucích na bazénu: na 10 závodníků 1 vedoucí, do prostoru bazénu nebude nikdo další vpuštěn
.- upozornění: diváci pouze na tribuně
.- v závodě platí pravidlo jednoho startu
.- v disciplínách jednotlivců všechny kategorie plavou společně-rozlosování dle časů, hodnotí se samostatně
   dle ročníku
.- štafety se hodnotí, tak jak se plavou tj. společně v jedné kategorii bez rozdílu věku

.- ve smíšených štafetách musí startovat vždy 2 žáci a 2 žačky v libovolném pořadí

.- všichni závodníci (jednotlivci/štafety), kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na 1.-3. místě
   obdrží diplom a medaili

Z.Novák, STK AšMB

tel.: 606 26 11 40  / e-mail: denny.cz@seznam.cz


