
Informace pro závodníky PO AšMB (Autoškoda Mladá Boleslav)

Závod: ZMČRž-12.letí
Datum: 07.-08.12.2019
Místo: Prostějov
Startují: žáci a žačky, ročník narození 2007
Doprava: osobní auta - zajištěna: Švástovi a Škodovi sraz v 10 hod u bazénu v MB

info o formě dopravy zasílejte do čtvrtka do 10 hod formou sms na tel : 776145825
Odjezd: pátek 06.12.2019, městský bazén Mladá Boleslav-na Štěpánce, 10:00 hod.

vyjímečně  v případě samostatné dopravy sraz v 15.30 u bazénu v Prostějově
Návrat: neděle 08.12.2019, městský bazén Mladá Boleslav-na Štěpánce, cca 18:00 - 19:00 hod.
Zajištění: startovné / doprava hradí PO AšMB
Ubytování: ubytování pro plavce zajištěno pátek až neděle - hotel Ema
S sebou: peníze s sebou na jídlo a ubytování cca 2500,- (PO přispívá 400,- Kč plavci na ubytování)
Rozplavání: So: dopoledne 08:00 - 08:50 hod. / odpoledne 15:50 - 16:00 hod.

Ne: dopoledne 08:00 - 08:50 hod.
Začátek závodů: So: dopoledne 09:00 hod. / odpoledne 16:00 hod.

Ne: dopoledne 09:00 hod.
Stravování: dostatek pití
Trenér: J.Černík
Doprovod: M.Švástová
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 04/12/2019 do 19:00 hod.  - bez zaplacení startovného

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

Pokyny: .- pravidlo jednoho startu
.- vstup na bazén / prezentace ve vestibulu 7:30 - 8:00 hod.
.- !!! věci s sebou na bazén - plavecká taška ( boty, plavky, brýle, ručníky a svačina)
.- !!! hotel: malá taška !!!! (2x spodní prádlo, ponožky, trička, hygienické potřeby)
.- pití bude dětem zakoupeno, stejně jako případné svačiny
.- nedávejte dětem tousty a tak
   povinnost být v oddílovém oblečení
.- do prostoru bazénu nebude nikdo vpuštěn (z důvodu kapacity omezit počet doprovodu)
.- pro diváky možnost sledovat závod z ochozu nad bazénem - samostatný vchod

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