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

Závod: Memoriál Zdeňka Vaněčka 52.Plavecké závody mládeže
Datum: 07.-08.03.2020
Místo: krytý bazén Ústí nad Labem - 50m
Startují: kategorie: A – 2003 a st., B – 2004 – 2005, C – 2006 – 2007, D – 2008 – 2009, E – 2010 – 2012
Doprava: osobní auta
Sraz: 07.03.2020, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 06:25 hod. (odjezd 06:30 hod.)
Ukončení: 08.03.2020, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, odpoledne
Cena: startovné / doprava  hradí PO AšMB
Rozplavání: dopoledne 08:30 - 09:25 hod. / odpoledne v průběhu 90 minutové přestávky / neděle 08:00 - 08:40 hod.
Začátek závodů: dopoledne 09:30 hod. / odpoledne 90 min. po ukončení 1. půldne / neděle 08:45 hod.
Stravování: vlastní
Trenéři: J.Bucha
Doprovod: M.Švástová, M.Mittnerová
Ubytování koleje UJEP

předpokládaná cena 500,- Kč/osoba, ubytování zařízeno pro 10 osob
Odhlášky: pouze přímo, NE zprostředkovaně-jakkoli  Z.Novák, tel. 606 26 11 40  (formou SMS)

termín: středa 04/03/2020 do 19:00 hod.  - bez zaplacení startovného
 - ostatní dle dispozic

po termínu / bez omluvy  - zaplacení startovného 80,- Kč/start + vše ostatní
"pořadatel: startovné dle počtu přijatých plavců včetně těch,

kteří nebyly řádně  (48 hod. před zahájením závodu) odhlášeni"
PO AšMB: pokud plavec nepojede na závody a neomluví se alespoň 3 dny před odjezdem =

 = středa 04.03.2020 bude ubytování hradit i když nebude přítomen
Pokyny:  - vstup na bazén bude umožněn od 8:00 hod. (7.3.2020) resp. 7:45 hod. (8.3.2020)

 - prezentace v sobotu 7.3. 2020 od 8.00 – 8.45 hod ve vstupní hale u recepce
 - soutěž jednotlivců, plave se v rozplavbách bez rozdílu kategorie, rozdělení do kategorií ve výsledcích
 - elektronické časoměrné zařízení OMEGA
 - čipy od skříněk v šatnách převezme proti podpisu vedoucí každého oddílu, záloha za oddíl / klub 500,- Kč
 - v případě ztráty čipu, požaduje správce areálu MSUL za každý čip poplatek 500,- Kč
 - vstup na bazén bude povolen pouze v obuvi k vodě a ve sportovním oblečení (platí i pro doprovod)
 - vedoucí oddílů (trenéři) zajistí kázeň svých svěřenců v celém průběhu závodů
 - výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů v prostoru recepce

Z.Novák, STK AšMB

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