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Ahoj - Dobrý den všem, 
v příloze jsou uvedení přijatí závodníci na 43.Cenu MB a memoriál Miroslava Tottera 
19/09/2020. 
Chtěl bych oznámit, že v letošním roce bylo přihlášeno 358 plavců, s celkovým počtem 1904 
starty z 28 oddílů a klubů (viz příloha). 
I při největší snaze nelze tento počet plavců a startů zvládnout během plánového časového 
rozmezí závodu (jeden den) a to včetně polední přestávky. 
 

1. Po uzavření přihlášek bylo celkem přihlášených plavců 358: M158+Z200 (kapacita bazénu 
je max. cca 260), s celkovým počtem startů 1904: M831+Z1073 z 28 oddílů a klubů 

2. Na úvod bylo ke dni ukončení přihlášek zjištěno, že u následujících plavců v době konání 
závodu jejich zdravotní prohlídka nebude platná (na základě výpisu systému IS =viz výpis 
seznam dole). V případě jejich přijetí do závodu je nutné absolvovat zdravotní 
prohlídku a její datum doplnit do systému IS (prosím pro urychlení zaslat ještě upozornění 
o absolvování ZP na e-mail: denny.cz@seznam.cz), poslední kontrola proběhne ve čtvrtek 
17/09/2020 v 09:00 hod. a v případě neuskutečněné ZP bude plavec bez odvolání 
vyškrtnut ze všech svých startů a nahrazen z řad N. 

 
"35656000";"ČEKANOVÁ";"Kristina";"LoBe";"6";"Žačky 2006-2007";"50 K";"03.09.2020" 
"44914000";"DOČKALOVÁ";"Františka";"LoBe";"6";"Žačky 2006-2007";"50 K";"13.09.2020" 
"48224000";"FALTYNOVÁ";"Kateřina";"";"6";"Žačky 2006-2007";"50 K";"09.09.2020" 
"51402000";"METYŠ";"Alex";"LoBe";"3";"Žáci 2008-2009";"50 K";"09.09.2020" 
"60534000";"HONEK";"Štěpán";"LoBe";"3";"Žáci 2008-2009";"50 K";"10.09.2020" 
"54614000";"TARNOVSKÁ";"Lucia";"LoBe";"4";"Žačky 2008-2009";"50 K";"13.09.2020" 
"63328000";"MARSOVÁ";"Lucie";"LoBe";"2";"Žačky 2010-2010";"50 K";"18.09.2020" 
"63438568";"BAUDLEROVÁ";"Sára";"PKLit";"4";"Žačky 2008-2009";"50 K";"03.09.2020" 
"51433000";"ETRYCHOVÁ";"Nikol";"AšMB";"4";"Žačky 2008-2009";"50 K";"16.09.2020" 
"49907000";"TŮMOVÁ";"Olívie Kateřina";"AšMB";"4";"Žačky 2008-2009";"50 K";"09.09.2020" 
"42845000";"NOVÁKOVÁ";"Anna";"AšMB";"4";"Žačky 2008-2009";"50 K";"11.09.2020" 
"53103000";"HOLBOVÁ";"Markéta";"AšMB";"4";"Žačky 2008-2009";"50 K";"18.09.2020" 
"49014000";"HYLENOVÁ";"Barbora";"PONMM";"4";"Žačky 2008-2009";"50 K";"08.09.2020" 
"61845000";"BARTOŠOVÁ";"Stella Anna";"KSPPa";"6";"Žačky 2006-2007";"50 K";"10.09.2020" 
"59127000";"VYSOUDIL";"Tomáš";"PKLit";"3";"Žáci 2008-2009";"50 K";"15.09.2020" 
"58191000";"ŠAFÁŘ";"Jiří";"SkASC";"1";"Žáci 2010-2010";"50 K";"16.09.2020" 
"52584000";"KOTAS";"Vojtěch";"SKPNy";"5";"Žáci 2006-2007";"50 K";"17.09.2020" 
"52565000";"HAJNÁ";"Adéla";"KPMěl";"4";"Žačky 2008-2009";"50 K";"17.09.2020" 
"52566000";"HAJNÁ";"Tereza";"KPMěl";"4";"Žačky 2008-2009";"50 K";"17.09.2020" 
3. Po rozlosování všech přihlášených, kdy  

nebyla splněna podmínka týkající se délky závodního půldne, 
proto byly následně provedeny propočty pro různé redukce na počty rozplaveb, jednotně po 
kategoriích s výsledkem, že max. počet rozplaveb pro každou disciplínu bude 5 (max. 30 
plavců), pro zachování celistvosti závodu 

4. Následně byli vyřazeni všichni plavci, kteří byli přijati pouze na 2 starty 
Po této redukci zůstalo přijato 220 plavců: M107+Z113, s celkovým počtem startů 1065: 
M529+Z536 z 27 oddílů a klubů s tím, aby délka příslušného dopolední / odpolední 
programu nepřesáhla 4 hodiny a plavci měli čas na odpočinek – oběd – následné rozplavání 

5. V žádné disciplíně nedošlo ke shodě přihlašovaných časů na posledním přijatém místě, 
z tohoto důvodu nebylo nutné v žádné disciplíně navyšovat počet plavců 

6. Případné odhlášky z řad přijatých, budou po tomto zveřejnění přijatých, PŘEDNOSTNĚ 
řešeny doplněním o plavce PO AšMB, následně z řad N a přelosováním příslušné disciplíny. 
Platí i pro neplatné zdravotní prohlídky. 
Z tohoto důvodu prosím trenéry o průběžné zasílání známých odhlášek (IS systém + e-mail: 
denny.cz@seznam.cz) v termínu uvedeném na IS (17.09.2020 do 09:00 hod). 
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UPOZORNĚNÍ: závod bude uskutečněn, ale vzhledem k probíhající situaci v ČR -zvyšující se 
počet nakažených Corem-19, s VYLOUČENÍM veřejnosti, divácký ochoz bude 
pro celý závod UZAVŘEN. 
Prosím o respektování tohoto rozhodnutí -nechoďte ani přímo na bazén (k 
vodě) mezi děti -pouze příslušní trenéři, platí co bylo vždy při závodech 
zavedeno, na 10 plavců - 1 trenér/doprovod. 
Omlouváme se, ale pro zachování zdraví všech -hlavně plavců, včetně 
přítomných rozhodčích, platí toto rozhodnutí bez výjimky. 
Zároveň apeluji na trenéry, aby v případě jakéhokoliv náznaku možného 
napadení koronavirem, ponechte příslušné raději doma, není nutné aby byla 
později zavedena karanténa na všechny přitomné. 

 
Omezení bylo nutné z důvodu: 
.- kapacity bazénu (kapacita je okolo max. cca 260 plavců) 
.- současná situace v ČR pandemie Covid-19 
.- délky vlastního závodu (dopolední/odpolední program) 
.- počty skříněk, počty míst na bazénu, sociální zařízení 
 
Obědy: pro zájemce o možnost oběda v restauraci přímo na bazénu, nabízí restaurace možnost 

stravování, po domluvě, cena je předběžně dle sdělení restaurace stanovena na 120,-
Kč (polévka, hlavní jídlo, pití). 
Zamluvení si oddíly organizují samostatně tel: 731 118 941 p. Vondráček 
provést do středy 16/09/2020 do 12:00 hod 
- výdej a úhrada stravenek bude provedena přímo v restauraci 

 
Vstup do šaten: ve vestibulu bazénu, obdrží vedoucí družstev od organizačního pracovníka PO 
AšMB čipy pro vstup / výstup do šaten a na otevření / uzamčení skříněk. Jeden čip je určen pro 
2 plavce, skříňky jsou umístěny v uzamykatelných samostatných kójích (viz popis zkratek 
jednotlivých oddílů). 
Jednotná záloha 200,- Kč bude vrácena po odevzdání všech zapůjčených čipů po skončení 
celého závodu, nebo po domluvě s pracovníky PO AšMB následně po ukončení aktivit 
příslušného oddílu. 
 
Upozornění: v době konání závodů budou bazény v zóně AQUA sloužit veřejnosti, z tohoto 
důvodu 
ZAKAZUJE SE jakýkoliv vstup do této zóny. Za dodržování zodpovídají trenéři a vedoucí 
družstev jednotlivých klubů a oddílů. 
 
Pozn.: Prosím trenéry o kontrolu závodníků (příjmení, jméno, RN, disciplíny), neboť mohlo 

dojít při přepisu z IS systému ČSPS do programu k nežádoucím chybám. Případné 
změny zašlete na e-mail denny.cz@seznam.cz. 
Děkuji předem a věřím, že tomu nebude vzhledem k systému přihlašování přes IS 
systém, bude tak urychlena případná kontrola před vlastním závodem. 
Známé odhlášky prosím o zaslání předem (startovné bude tak, jak je v MB zvykem, 
placeno za skutečně zaplavané starty, zveřejněné po zahájení dopoledního rozplavání). 

 
 
Děkuji a těším se na setkání v sobotu 19/09/2020 v Městském bazénu v Mladé Boleslavi. 
 
S pozdravem 
 
 
NOVÁK Zdeněk 
AšMB 
13.09.2020 
tel.: 606 261140 
denny.cz@seznam.cz 
 


