
Informace pro závodníky PO AšMB (Autoškoda Mladá Boleslav)

Závod: 3.KZSž  (3.kolo Krajská základní soutěž žactva)
Datum: 12.10.2019
Místo: plavecký bazén Nymburk  (krytý plavecký bazén 25 m, 4  drahy)
Startují: žáci a žačky, ročník narození 2005 - 2009

kategorie: ročník narození 2005 a 2006
ročník narození 2007 a 2008
ročník narození 2009

Doprava: autobus
Odjezd: 12.10.2019, městský bazén Mladá Boleslav-na Štěpánce, 06:45 hod.

vyjímečně  v případě samostatné dopravy (na vlastní náklady) nutná domluva předem (s ZN viz info níže)
Návrat: zpět z místa konání závodu pro ty, kteří cestovali z MB s oddílem SPOLEČNĚ

vyjímenče po odsouhlasení vedením AšMB příslušného závodu (ZN viz info níže)
12.10.2019, městský bazén Mladá Boleslav-na Štěpánce, cca 19:00 - 20:00 hod.

Zajištění: startovné / doprava hradí PO AšMB
Rozplavání: dopoledne 08:00 - 08:50 hod.

odpoledne 14:00 - 14:25 hod.
Začátek závodů: dopoledne 09:00 hod.

odpoledne 14:30 hod.
Stravování: vlastní s sebou, dostatek pití + prodejní automat na bazénu
Trenér: Z.Novák
Doprovod: M.Švástová, M.Mittnerová
Odhlášky: pouze STK Z.Novák, tel. 606 26 11 40 , formou SMS , popř. e-mail denny.cz@seznam.cz

NE zprostředkovaně  = vzkaz po někom nebo někomu jinému
termín: středa 09/10/2019 do 19:00  hod.  - bez zaplacení startovného

 - ostatní dle dispozic
po termínu / bez omluvy  - zaplacení startovného + případně vše ostatní (oběd)

Pokyny: .- doplněna disciplína 21.1500VZ - žáci, pouze pro RN 2005-07
.- pravidlo jednoho startu
.- vstup na bazén / prezentace ve vestibulu 7:30 - 8:00 hod.
.- s sebou vlastní zámek pro uzavření skříněk
.- vstup na bazén je povolen pouze po převlečení v plavkách / sportovním úboru pro bazén
.- upozornění platné i do budoucna:
   je nepřípustmé z jakéhokoli důvodu "ignorovat" svou účast na vyhlášení výsledků nejlepších,
   povinnost být v oddílovém oblečení
   jedná se o zcela samozřejmou věc, na kterou by se nemělo takto zvlášť upozorňovat, neboť
   je považováno za nesportovní chování a neslušnost vůči pořadateli (v některých případech je i přímo
   vyžadováno Rozpisem závodu, jinde je neúčast na ceremoniálu automaticky zpoplatněna
   částkou dle STD (např MČR 200,- Kč ), v případě opakování bude zvážena nominace plavce
   AšMB na další závody
.- do prostoru bazénu nebude nikdo vpuštěn (z důvodu kapacity omezit počet doprovodu)
.- pro diváky možnost sledovat závod z ochozu nad tribunou bazénu - samostatný vchod

Z.Novák, trenér / STK AšMB
tel: 606 261 140


