
Informace pro závodníky PO AšMB (Autoškoda Mladá Boleslav)
Z.Novák, STK AšMB, tel: 606 261 140

Závod: 5.kolo SPonž
Datum: 9.11.2019
Místo: Krytý bazén Kralupy
Startují: žactvo: RN2010 a mladší
Doprava: mikrobus + OA (uvidíme kdo se odhlásí a kdo se vůbec neomluví)
Odjezd: 09.11.2019, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 06:50 hod.
Návrat: 09.11.2019, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, cca 18:00 - 19:00 hod.
Cena: startovné / cestovné - hradí PO AšMB
Rozplavání: dopoledne 08:30 - 09:20 hod. / odpoledne 14:00 - 14:20 hod.
Začátek závodů: dopoledne 09:30 hod. / odpoledne 14:30 hod.
Stravování: oběd zajištěn v restauraci na bazénu 120,- Kč (nutno přesně), svačina, pití
Trenéři: M.Dudek, L.Štěpánek, Sedláček
Odhlášky: pouze přímo, NE zprostředkovaně-jakkoli  Z.Novák, tel. 606 26 11 40  (formou SMS)

termín: středa 05/11/2019 do 19:00  hod.  - bez zaplacení startovného
 - ostatní dle dispozic

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

kteří nebyly řádně  (48 hod. před zahájením závodu) odhlášeni
Pokyny: .- prezentace: od 07:30 do 08:15hod. na bazénu

.- v každém soutěžním půldnu start maximálně ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě

.- pravidlo dvou startů

.- smíšené  štafety se plavou bez omezení počtu žáků a žaček ve štafetě tzn. že startovat
   mohou jak štafety smíšené, tak štafety pouze chlapecké resp. dívčí
.- vítězem Stř. poháru nejmladšího žactva se stává oddíl/klub, který v součtu všech 6 kol získá,
   za umístění svých závodníků a štafet, největší počet bodů-není podmínkou, se všech kol zúčastnit
.- závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců na 1. - 3. místě a závodníci ze štafet, které
   se umístí na 1. - 3. místě, obdrží diplom, příp. medaili či věcnou cenu věnovanou pořadatelem soutěže

Z.Novák, STK AšMB

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


