Informační brožura

Datum konání: 5.7.2012
Začátek: 8:30
Start hlavního závodu: 12:00
Místo konání: Bolevecký rybník, Plzeň, Areál TJ Lokomotiva
Tratě: 3,5,10 Km a 500 m
Závod se pořádá na památku MUDr. Jaroslava Fichtla. Tento lékař se
dlouhodobě věnoval výchově mladých sportovců. Zasadil se o to, že plzeňské
dálkové plavání mělo jmého v ČR i ve světě. Někteří jeho bývalí svěřenci stále
patří mezi vrcholné plavce. Druhý ročník memoriálu je zároveň Mistrovstvím
ČR dálkového plavaní na 10 km všech kategorií. Pro dospělé je závod nominací
na Mistrovství Evropy. Účast přislíbili přední čeští plavci, reprezentanti. Hlavní
hvězdou bude již jistá olympionička Jana Pechanová. Loni nejvýše postavený
český plavec z MS na 10 km Jan Pošmourný svede jistě zajímavý souboj
s vítězem I.ročníku Rostislavem Vítkem. Věříme, že na startu uvidíme i
početnou skupinu plavců tradičních rivalů Bohemians Praha a Kometa Brno. Z
plzeňských klubů se můžeme tešit na řadu plavců z domácí Radbuzy a stále se
rozrůstající družstvo dálkoplavců Slavie VŠ.
Již první ročník byl uspořádán pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje
pana Milana Chovance. Díky jeho přízni se můžeme v letošním roce opět těšit
na kvalitně zajištěný a připravený závod. Nesmíme zapomínat na nezbytnou
podporu firem z Plzeňského a Středočeského kraje. Je vidět, že tento zatím
v České republice ne příliš propagovaný, olympijský sport již získává i mezi
laiky čím dál větší popularitu. Kromě obsazení tratě na 10 km nejlepšími plavci
ČR je naším cílem přivítat co nejvíce účastníků ve veřejném závodě na 500 m.
Délka trati je volena s ohledem na rekreační plavce, kteří si budou moci
vyzkoušet pocit stát se na chvíli dálkovým plavcem.
Pro bezpečnost jsou zajištěny motorové čluny na trati, na každé bóji dále
možnost kontaktu rozhodčího, v areálu vozidlo záchranné služby se školeným
týmem záchranářů včetně lékaře RZP. V místě startu je dostatečné zázemí
v případě špatného počasí. Tratě pro nejmenší jsou vedeny do 20 metrů od
břehu a na okruhu 1000m. Dostupnost Fakultní nemocnice Plzeň do 5 min.

Orientační mapka areálu závodu

Tratě + kategorie:
3 km (dorost, dospělí, masters),
10 km (dorost, dospělí, masters),
5 km (starší žáci), 3 km (mladší žáci)
Časový harmonogram:
8:30 – 9:10 prezentace na 3 a 5 km
8:45 – 9:15 popis startovních čísel na 3 a 5 km
9:15 – 9:40 popis tratě a kontrola startovních čísel

9:45 START 3 km a 5 km všech kategorií
10:00 – 11:20 prezentace na 10 km
10:30 – 11:30 popis startovních čísel na 10 km
11:35 – 11:55 popis tratě a kontrola startovních čísel

12:00 START MČR na 10 km dorost, dospělí, masters –
muži
12:05 START MČR na 10 km dorost, dospělí, masters – ženy
12:00 – 15:00 prezentace veřejnosti
15:00 – 15:25 popis tratě a kontrola startovních čísel

15.30 START na 0,5 km veřejnost
vyhlášení výsledků průběžně

Jelikož z minulých zkušeností víme, že občas závody nemají charakter závodu, ale jen snahy
o absolvování co nejdelší tratě, jsme se rozhodli zavést limity. Limity dané FINA jsou velmi
tvrdé ( závodník s časem o 10% horším než vítěz je diskvalifikován). My jsme nastavili
kritéria přijatelnější pro české vody.

Limity: 10 km – 3:30:00 - závodník s horším mezičasem do posledního kola, je
povinen opustit trať
5 km – 1:50:00 - závodník s horším mezičasem do posledního kola, je povinen
opustit trať

Plán jednotlivých tratí

Ceny :

Ceny
Závod na 3 a 5 km žáků, první tři v kategorii obdrží pohár a diplom, v ostatních kategoriích
medaile a diplomy.

V závodě na 10 Km v jednotlivých kategoriích vítěz obdrží titul Mistr ČR
v dálkovém plavání na 10 km pro rok 2012. První tři pak diplom a medaile.
Celkově nejrychlejší plavec získá putovní pohár Memoriálu MUDr.
Jaroslava Fichtla. První tři v celkovém pořadí obdrží poháry. Pohár obdrží
i nejrychlejší žena. V hlavním závodě na 10 km – Memoriál – bude
vyhlašováno celkové pořadí tradičně do 8.místa dle časů, bez rozdílu kategorií či
pohlaví. Tito závodníci obdrží finanční prémii a věcné ceny.
Závod veřejnosti bude tradičně plaván o desítky kilogramů brambor od firmy
Bramko Semice a ceny tradičního výrobce Stock Plzeň.
Všichni vyhlášení během závodů obdrží hodnotné věcné ceny včetně
cyklozájezdu (Louda Tour), dvou bazénů (Pyramida Plzeň), balíčků Botanicus
atd.

Startovné: 100 Kč dorost, dospělí a masters
50 Kč žactvo + veřejný závod
200 Kč v případě přihlášky po termínu nebo přihlášky na místě

Závěrečná ustanovení: Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud
si to vyžádá aktuální situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly.
Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a technickou způsobilost svých plavců. Všichni plavci
plavou na vlastní nebezpečí.

Adresa přihlášek: radbuza.dp@seznam.cz
Termín přihlášek: do 29. 06. 2012 e-mailem nebo on-line na webu ČSPS
Informace: MUDr. Jakub Fichtl - 604 460 812 ředitel závodu
Pavel Šebesta - 603 556 189 hlavní organizátor

Sponzoři
Hlavní partner :

Další partneři :

Mediálně podporují :
Plzeňský Kraj
Česká televize
Plzeňský deník
Mladá fronta Dnes
Rock Radio Šumava
Český rozhlas Plzeň
Plavecký Blog

