
 

 
Znovuobnovení tradice dálkového plavání na Máchově jezeře 

 
1. ročník závodů v dálkovém plavání 

ŽACTVA, DOROSTU, DOSPĚLÝCH A MASTERS 
 

Doplněno dne 15. 4. 2012 
 

A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  Jaroslav Novák 
 
Datum:   sobota 26. května 2012   
 
Místo konání:  Máchovo jezero, Doksy – hlavní pláž 
 
Termín přihlášek: do pondělí 22. května 2012 na: novakova@ehd.doksy.com 
 
Informace:  Jaroslav Novák      725 648 208 
   Jana Nováková      725 537 813  

       
B/ TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  Český pohár:   

• mladší žactvo   1 km, 2,5 km 
• starší žactvo               2,5 km, 5 km 
• dorost, dospělí a masters  2,5 km, 5 km 

   Veřejný závod - společný start se závodem ČP, vyhodnocení zvlášť 
• mladší žactvo   1 km, 2,5 km 
• starší žactvo               2,5 km, 5 km 
• dorost, dospělí a masters  2,5 km, 5 km 

 
Jury:   hlavní rozhodčí, pořadatel, třetí člen bude ustanoven na místě  
 
Časový pořad:  09:00 – 10:30 prezentace 
   10:45  rozprava, popis tratě, kontrola startovních čísel k závodu na 2,5 km  

11:00  start závodu na 2,5 km 
11:45  vyhlášení výsledků závodu na 2,5 km 
12:00  rozprava, popis tratě, kontrola startovních čísel k závodu na 1 km 
12:15  start závodu na 1 km 
12:45  vyhlášení výsledků závodu na 1 km 
13:00  rozprava, popis tratě, kontrola startovních čísel k závodu na 5 km 

   13:15  start závodu na 5 km 
   15:00  vyhlášení výsledků závodu na 5 km 
   Harmonogram může být dále upřesňován i v průběhu závodu, děkujeme za pochopení. 
 
Závodiště:  pro závod žactva na 1 km – 1x okruh vyznačený bójkami                   
   pro závod na 2,5 km – 2x okruh 1 250 m vyznačený bójkami                 

pro závod na    5 km – 4x okruh 1 250 m vyznačený bójkami                 
 
Šatny, zázemí:  na Hlavní pláži Máchova jezera jsou k dispozici převlékací šatny 
 
Doprovod:  k dispozici bude omezené množství kajaků, veslic a šlapadel 
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Občerstvení:  pro závodníky bude zajištěno drobné občerstvení a pití (v rámci startovného) 
   na Hlavní pláži lze zakoupit další občerstvení ve stáncích 
  
Startovné:  dorost, dospělí a masters 100 Kč, žactvo 50 Kč  

start v závodě na 2,5 km i 5 km - zvýhodněné startovné 170 Kč, pro žactvo 80 Kč 
přihláška po termínu nebo na místě 150,- Kč pro všechny kategorie 

                                         
Ceny: pohár pro první místo (pro kategorie, kde se zúčastní alespoň 5 závodníků) 

diplom, medaile pro první tři v každé kategorii,  
drobné ceny pro žákovské kategorie 
500 Kč za nejrychlejší čas na 5 km a 2,5 km v kategorii mužů i žen bez rozdílu věku 
200 Kč pro vítěze a vítězku kategorie masters  
první tři závodníci v každé kategorii získají slevu 50% na startovné Mácháč 2013  
 

Ubytování: pořadatel může zajistit ubytování, případné požadavky zašlete prosím nejpozději v termínu 
přihlášek (do 22. 5. 2012) 
   

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.  

  
Závodníci svou přihláškou do závodu potvrzují, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 

 
http://dpmachac.webnode.cz 

 
 
 


