
Informace pro závodníky PO AšMB (Autoškoda Mladá Boleslav)

Závod: LMČRmlž-12.let
(Letní MČR žactva-12.letí)

Datum: 15.-16.06.2019
Místo: Nový Jičín, bazén 25m , elektronická časomíra
Startují: žactvo ČR: RN 2007
Doprava: osobní auta - jsou zajištěna: Švástovi, Vernerovi, Škodovi (večer)
Odjezd: 14.06.2019, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 10:00 hod.
Návrat: 16.06.2019, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, cca 18:00 hod.
Ubytování: ubytování zajištěno penzion BOCHETA www.penzionbocheta.cz

Pod Skalkou 2194/1, 741 01 Nový Jičín, Tel.: +420 603 241 828
ubytování stojí 1080,- Kč / příspěvek svazu  (300,-Kč), PO AšMB  (400,-Kč)  je 700,- Kč / plavec doplácí 380,- Kč
s sebou peníze cca 1000,-K = doplatek ubytování + strava: oběd-večeře-oběd-večeře-případný oběd

Stravování: pátek společně oběd  (cestou zastávka na oběd) + večeře  (jednotná)
sobota společně snídaně  (hotel, v ceně)  + oběd  (okolí bazénu)  + večeře  (jednotná)
neděle společně snídaně  (hotel, v ceně)  + oběd  (?? cestou)
mít dostatek pití + dobroty na pobyt

Položky: startovné / doprava - hradí PO AšMB
Rozplavání: So:  dopoledne 08:00 - 08:50 hod. / odpoledne 15:00 - 15:50 hod. Ne:  dopoledne 08:00 - 08:50 hod.
Začátek závodů: So:  dopoledne 09:00 hod. / odpoledne 16:00 hod. Ne:  dopoledne 09:00 hod.
Trenér:
Odhlášky: pouze přímo, NE zprostředkovaně-jakkoli  Z.Novák, tel. 606 26 11 40  (formou SMS)

termín: středa 12/06/2019 do 19:00 hod.  - zaplacení pokuty pořadatel = pozdní odhláška-
    -nenastoupení na start
 - ostatní dle dispozic

po termínu / bez omluvy  - zaplacení pokuty pořadatel = pozdní odhláška-
    -nenastoupení na start
 - ubytování

Pokyny: .- trénink v pátek na bazénu v Novém Jičíně
.- věci na ubytování (hotel)
.- prezentace: pátek 14.6.2019 od 17. do 20. hod. v kanceláři Plaveckého klubu Nový Jičín na bazéně
   v sobotu 15.6.2019 od 7.30 do 8.00 rovněž v kanceláři
.- v každém soutěžním půldnu start maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě
.- pravidlo jednoho startu
.- vítěz každé disciplíny získá titul „Mistr ČR v plavání 12ti letého žactva pro rok 2019
.- 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

http://www.penzionbocheta.cz/
mailto:denny.cz:@seznam.cz

