
 

 
 

 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

EJPOVICKÁ DEVÍTKA – 1. RO ČNÍK 
 

6. 7. 2011 jezero Ejpovice 
 

 ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
1.  Pořadatel 
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, o.s. 
 
2.  Místo závodu 
jezero Ejpovice, autokemp u Jezera – viz příjezdová mapka 
 
3.  Datum konání a časový rozvrh (drobn ě upraveno oproti rozpisu) 
 
 10.00 – 11.30 prezentace (v kempu před nebo v restauraci Diana – dle počasí) 
 11.00 – 11.45 popis startovních čísel na 5 km dorost, dospělí a masters 
 11.45   kontrola závodníků na 5 km  
 12.00    START závodu na 5 km 
 
 13.00 – 13.45 popis startovních čísel na 1 km veřejnost 
 13.45   kontrola závodníků na 1 km veřejnost 
 14.00   START závodu na 1 km ve řejnost  
 
 13.30 – 14.15 popis startovních čísel na 3 km  
 14.15   kontrola závodníků na 3 km  
 14.30   START závodu na 3 km staršího žactva  
  14.40   START závodu na 3 km dorost, dosp ělí a masters  
   
 14.30 – 15.15 popis startovních čísel na 1 km 
 15.15   kontrola závodníků na 1 km mladšího žactva 
 15.30   START závodu na 1 km mladšího žactva   
 15.45   kontrola závodníků na 1 km dorost, dospělí a masters 
 16.00   START závodu na 1 km dorostu, dosp ělých a masters  
 17.00    vyhlášení výsledků  
 
 
 
4. Přihlášky 
Zasílají oddíly On-line systémem nebo emailem (pkslavia@o2active.cz) do pond ělí 4. 7. 2011 
Jednotlivé dohlášky lze provád ět i p ři prezentaci. 
 
 
 



 

5. Tratě 
Okruh 1 000m  pro tratě 1 a 3 km 
Okruh 1 500m  pro tratě 5 km 
 
6. Hospodá řské podmínky 
100,- Kč dorost, dospělí, masters, veřejnost 
  50,- Kč žactvo 
Při prezentaci každý účastník (plavec) obdrží poukázku na občerstvení. 
 
7. Ubytování, parkování, možnost ob čerstvení 
Možnost ubytování v kempu u Jezera – chatky jsou již obsazeny, další možností je ubytování ve 
stanech. 
Plavci ubytovaní v chatkách mají povolený vjezd do kempu, všichni ostatní mají možnost 
zaparkovat p řed sjezdem do kempu na parkovišti (bude ozna čeno)!!! 
Přímo v kempu je možnost zakoupení občerstvení – chlazené i teplé nápoje, nanuky a další 
drobný sortiment. 
WC a sprchy  budou po celou dobu konání závodů přístupné (jsou nedaleko startu). 

 
8. Vyhlašování vít ězů 
 
Vyhlašovány budou tyto kategorie: 
 
Mladší žactvo 1 km (ža čky, žáci)  – plavci na prvních třech místech obdrží poháry a diplomy 

Starší žactvo 3 km (ža čky, žáci)  – plavci na prvních třech místech obdrží poháry a diplomy 

Mladší dorost 1 + 3 + 5 km (dorostenky, dorostenci)  - plavci na prvních třech místech (po 

součtu časů za všechny tratě) obdrží poháry, diplomy 

Starší dorost 1 + 3 + 5 km (dorostenky, dorostenci)  - plavci na prvních třech místech (po součtu 

časů za všechny tratě) obdrží poháry, diplomy 

Dospělí (ročník narození 92 a starší)1 + 3 + 5 km (ženy, muži)  - plavci na prvních třech místech 

(po součtu časů za všechny tratě) obdrží poháry, diplomy 

Masters (40 let a starší)1 + 3 + 5 km (ženy, muži)  - plavci na prvních třech místech (po součtu 

časů za všechny tratě) obdrží poháry, diplomy 

 
První t ři plavci na jednotlivých tratích v kategoriích  dorostu, dospělých, masters a veřejnosti (1 
km) obdrží každý diplom a věcnou cenu. 
 
Celkové po řadí Ejpovické devítky (sou čet časů za 1 km, 3 km a 5 km) muži a ženy zvláš ť: 
 

1. místo 1 000,- K č 
2. místo    800,- K č 
3. místo    600,- K č 

 
Na závěr bude ješt ě vyhodnocen nejlepší výkon bez rozdílu pohlaví – v ěcná cena 

„p řekvapení“ 
 
9. Bezpečnost závod ů  
 
zajištěna vodní záchrannou službou a plavčíky pořádajícího klubu. 
 
Radka Šrailová – tel. 737 037 564. 

     Těšíme se na setkání v Ejpovicích ☺☺☺☺. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


