
Informace pro závodníky PO AšMB (Autoškoda Mladá Boleslav)

Závod: ZPřSKž
(Zimní Přebor Středočeského kraje žactva)

Datum: 27.-28.11.2021
Místo: Plavecký bazén Aquaparku Kladno
Startují: žactvo Středočeský kraj: RN 2007 / 2008 / 2009
Doprava: Autobus
Odjezd: 26.11.2021, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, cca 17:00 hod.

28.11.2021, Plavecký bazén Aquaparku Kladno, cca 13:30 hod.
Návrat: 28.11.2021, Městský bazén, Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, cca 15:00 - 16:00 hod.
Náklady: startovné, cestovné - hradí PO AšMB
Stravování: oběd / večeře / snídaně obednány -hotel Sletiště vedle bazénu:

.- večeře Pá+So / oběd So: 150,- Kč/jídlo,

.- snídaně So+Ne: v ceně ubytování,

.- s sebou dostatek pití
Ubytování: hotel vedle bazén -Sletiště, s sebou na ubytování 1200,- Kč (bude příspěvek PO AšMB)
Očkování: nezapomenout PCR testy (čtvrtek večer nebo pátek ráno) v případě neplatného očkování a bezinfekčnost
Rozplavání: 27.11.2021 dopoledne 08:00 - 08:50 hod. / odpoledne 14:30 - 15:20 hod.

28.11.2021 dopoledne 08:00 - 08:50 hod.
Začátek závodů: 27.11.2021 dopoledne 09:00 hod. / odpoledne 15:30 hod.

28.11.2021 dopoledne 09:00 hod.
Trenéři: A.Kozmérová

(alternativně v So L.Štěpánek / K.Fišer)
Doprovod: M.Švástová
S sebou: kiosek bazén

na bazén dostatek plavek, čepičky, ručníky, tričko oddílové, tepláky-kraťasy, přezůvky do sprchy
věci na hotel -přespání, osobní hygienické potřeby, …

Odhlášky: pouze přímo, NELZE zprostředkovaně -jakékoli forma  pro Z.Novák, tel. 606 26 11 40  (formou SMS)
termín: středa 24/11/2021 do 19:00  hod.  - bez zaplacení startovného

 - ostatní dle dispozic
po termínu / bez omluvy  - zaplacení startovného + ubytování + 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 3 disciplinách jednotlivců a štafetě
.- pravidlo jednoho startu
.- smíšené  štafety se plavou s omezením počtu 2 žáků a 2 žaček libovolných RN a v libovolném pořadí
.- závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců i štafet na 1. - 3. místě,
   obdrží diplom a medaili

Odhlášky: ŠVÁSTA  Michael
TŮMOVÁ  Olívie Kateřina

Z.Novák, STK AšMB

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


