
Informace pro závodníky PO AšMB (Autoškoda Mladá Boleslav)

Závod: CORONA CUP 2020 ŽACTVA
Datum: 27.6.2020
Místo: Praha Podolí, 50m otevřený bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení
Startují: žáci a žačky, ročník narození 2006-07-08
Doprava: mikrobus (malý autobus)
Odjezd: sobota 27.06.2020, městský bazén Mladá Boleslav-na Štěpánce, 06:15 hod.
Návrat: sobota 27.06.2020, městský bazén Mladá Boleslav-na Štěpánce, cca 19:00 hod.
Zajištění: startovné / doprava hradí PO AšMB
Rozplavání: dopoledne 08:00 - 08:50 hod. / odpoledne 14:00 - 14:50 hod.
Začátek závodů: dopoledne 09:00 hod. / odpoledne 15:00 hod.
Stravování: dostatek jídla / pití
Trenér: L.Cibulková
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: čtvrtek 25/06/2020 do 09:00  hod.  - bez zaplacení startovného

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

Pokyny: .- pravidlo jednoho startu
.- vstup závodníků, trenérů a rozhodčích výhradně přes letní šatny
.- počet vstupů a výstupů není nijak omezen, možný od 7:00 hod
.- závodníci, trenéři a rozhodčí obdrží při presentaci barevné pásky (jako jsou v SC Nymburk),
   nebudou se vydávat vstupenky. ČSPS zajistí jejich celodenní kontrolu při vstupu
.- prezence  v prostoru vstupu do letních šaten od 7:00 do 8:00  hod - Petr Adamec a Mojmír Axman
.- vstup pro rodiče -diváky bude umožněn na tribunu přes zadní dvůr (mezi bazénem a letními
   šatnami), příchozí obdrží barevnou pásku, páskování a kontrolu u vstupu na tribuni zajistí
   zaměstnanci PS Podolí
Rodiče ‐ diváci budou mít k dispozici podélnou část tribuny plaveckého areálu Podolí!!!
Diváci v žádném případě NEMAJÍ přístup na plochu
.- plavci mají k dispozici prostory kolem bazénu a tribunu za startovní plošinou!!!
.- stravování pro účastníky bude otevřena letní restaurace s běžnou nabídkou. Není možné objednávat předem. Kavárna na startovní plošině bude uzavřena
Není možné objednávat předem. Kavárna na startovní plošině bude uzavřena

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


