
Informace pro závodníky PO AšMB (Autoškoda Mladá Boleslav)

Závod: LPoČRž-11.let
(Letní Pohár ČR žactva-11.letí)

Datum: 08.-09.06.2019
Místo: Aquasvět Chomutov (25 m, 8 drah – poloaut. časomíra, obrátky hladké, Mostecká 5887, 430 01 Chomutov)
Startují: žactvo ČR oblast Čechy: RN 2008
Doprava: osobní auta - jsou zajištěna: Fišer / Hartychová / Komárková
Odjezd: 08.06.2019, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 10:00 hod.
Návrat: 09.06.2019, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, cca 15:00-16:00 hod.
Ubytování: ubytování zajištěno hotel HOTEL ČESKÝ DŮM cca 500,- Kč noc, PO AšMB přispívá plavcům 400,-Kč

Lipská 2097, 430 03 Chomutov, Tel.: 604 793 270
cena snídaně pro děti 70,- Kč/os. a dospělý 100,- Kč/os
s sebou peníze cca 700,-K = doplatek ubytování + oběd-večeře-snídaně-případný oběd

Stravování: společně sobota večeře + neděle snídaně / oběd
cestou v sobotu děti zastávka na oběd
mít svačinu - dostatek pití na zbytek dne a něco i na neděli dopoledne

Položky: startovné / doprava - hradí PO AšMB
Rozplavání: odpoledne 13:30 - 14:20 hod. / dopoledne 08:30 - 09:20 hod.
Začátek závodů: odpoledne 14:30 hod. / dopoledne 09:30 hod.
Trenér: L.Cibulková
Odhlášky: pouze přímo, NE zprostředkovaně-jakkoli  Z.Novák, tel. 606 26 11 40  (formou SMS)

termín: středa 05/06/2019 do 19:00 hod.  - bez zaplacení startovného
 - ostatní dle dispozic

po termínu / bez omluvy  - zaplacení startovného + ubytování + vše ostatní
"pořadatel: startovné hradí se dle počtu přijatých plavců včetně těch,

kteří nebyly řádně  (48 hod. před zahájením závodu) odhlášeni"
Pokyny: .- věci na ubytování (hotel)

.- prezentace: sobota 8. 6. 2019 od 12.00 do 13.30 hod. – kancelář TJ Slávie Chomutov

.- v každém soutěžním půldnu start maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě

.- pravidlo jednoho startu

.- startovné je 40,-Kč za každý přijatý start v disciplíně jednotlivců, za štafety se startovné neplatí

.- závodníci, umístění v disciplinách jednotlivců i štafet na 1. - 3. místě obdrží medaili a diplom

Z.Novák, STK AšMB

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

mailto:denny.cz:@seznam.cz

