
Prováděcí pokyny pro účastníky LPřSKž
Losování + nabídka ubytování

Závod: LPřSKž (Letní Přebor Středočeského kraje žactva 2022, RN 2008 / 2009 / 20107)
Datum: sobota - neděle / 28.-29.05.2022
Místo: Městský bazén Mladá Boleslav, na Štěpánce, Na Celně 1456

25 m  / 6drah, obrátky hladké, poloautomatická časomíra
Vstup na bazén: 28.05.2022 , 07:30 hod.

29.05.2022 , 07:30 hod.
Rozplavání: 28.05.2022 , dopoledne  08:00 - 08:50 hod.

28.05.2022 , odpoledne  14:30 - 15:20 hod.
29.05.2022 , dopoledne  08:00 - 08:50 hod.

Začátek závodů: 28.05.2022 , dopoledne  09:00 hod.
28.05.2022 , odpoledne  15:30 hod.
29.05.2022 , dopoledne  09:00 hod.

Potvrzení účasti: pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou
účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek 27.05.2022  do 19:00 hod.
na tel. čísle 606 261 140 , příp. e-mailem na adrese denny.cz@seznam.cz

Prezence: sobota 28.05.2022 , 07:30 - 08:00 hod. na bazénu
Štafety: pokud existuje možnost předběžně zaslat e-mailem   denny.cz@seznam.cz    děkuji
Stravování: .- restaurace Rozvoj cca 5min chůze od bazénu, česká kuchyně, tel. / e.mail: 326335508, 724335508

   rozvojmb@seznam.cz
.- možnost in restaurace přímo na bazénu tel: 731118941
objednávky -oddíly provádí samostatně

Organizační: .- rozlosování: platí ve zveřejněném souboru uvedeném v IS
.- odhlášky budou řešeny vložením plavce z řad náhradníků příslušného RN, za splnění podmínek STD
.- případná další odhláška po zveřejněném konečném rozlosování nebude řešena novým rozlosováním ,
    ale vložením plavce z řad náhradníků dle času  (doplnění do základního rozlosování)
.- bazén pro plavce bude otevřen:
    28.05.2022 , v 07:30 hod.
    29.05.2022 , v 07:30 hod.
.- 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 vrácení všech zapůjčených čipů po skončení celého
    závodu (neděle), nebo po domluvě s pracovníky PO AšMB
.- počet vedoucích na bazénu: na 10 závodníků 1 vedoucí, do prostoru bazénu nebude nikdo další vpuštěn
.- upozornění: diváci pouze na tribuně
.- v závodě platí pravidlo jednoho startu
.- v disciplínách jednotlivců všechny kategorie plavou společně-rozlosování dle časů, hodnotí se samostatně
   dle ročníku

.- štafety se hodnotí, tak jak se plavou tj. společně v jedné kategorii bez rozdílu věku

.- ve smíšených štafetách musí startovat vždy 2 žáci a 2 žačky v libovolném pořadí

.- všichni závodníci (jednotlivci/štafety), kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na 1.-3. místě

   obdrží diplom a medaili
Z.Novák, STK AšMB

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

Losování: disc.č. 8.100VZ -Z
změna počtu přijatých RN 2009 -pouze 11 (dle STD přihlášený čas je horší než nepřijatý
   mladšího ročníku 2010, přijato 13 plavců)

disc.č. 13.50VZ -Z
změna počtu přijatých RN 2010 -13 plavců (shoda přihlašovaného času na posledním
   kvalifikačním místě)

disc.č. 14.50VZ -M
změna počtu přijatých RN 2009 -13 plavců (shoda přihlašovaného času na posledním
   kvalifikačním místě)

disc.č. 33.400PZ -M
doplnění počtu startujících (RN 2010 neobsadil plný počet míst, příslušný počet přijatých
   doplněn závodníky zbylých ročníků RN 2008 a RN 2009)

rozlosoval: Z.Novák, STK AšMB

20.05.2022

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



Prováděcí pokyny pro účastníky LPřSKž
Losování + nabídka ubytování

Info možnost ubytování:
ceny včetně počtu míst, jsou prozatím nepotvrzené, nutná domluva přímo s hotelem ,
informovat se na možnost snídaně.
1. Piano ranch, Čejetičky 16, 293 01 Mladá Boleslav
          cena není potvrzena / jednolůžkové + vícelůžkové + apartmány: trojlůžkový - čtyřlůžkový
          5km od bazénu (7min autem)
          tel.: 222532547 , 483104009 , penzion-piano-ranch@penzion.cz

2. Motel R10 (Hotel Sport), Bezděčín 89 -Sportcentrum, 293 01 Mladá Boleslav
          cena není potvrzena
          4km od bazénu (6min autem)
          tel. / e.mail: 608155473 , info@hotelr10.cz
          GPS: 50°23'3.17"N, 14°53'44.071"E

3. Black Coffee + Pension 1310, Na Radouči 1389, 29301 Mladá Boleslav
          cena není potvrzena / jednolůžkové + vícelůžkové
          4km od bazénu (5min autem)
          tel. / e.mail: 734503728, pension1310  @gmail.com


