
 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU, DOSPĚLÝCH A 
MASTERS – 10 KM 
MEMORIÁL MIROSLAVA KROUFKA - XL. ročník 
ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ SERIÁLU TOUR DE OPEN WATER SWIMMING 2014  

 
Jubilejní 40. ročník se uskuteční pod záštitou 

 poslance Parlamentu České republiky pana Martina Kolovratníka, 
starosty města Seče pana Marcela Vojtěcha 
a za podpory Magistrátu města Pardubice 

 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  Sport Club Plavecký areál Pardubice 
 
Datum:   sobota 28. června 2014 
 
Místo konání:  Sečská přehrada u Chrudimi, základna VZS pod autokempem (start posunut cca 300 m 

vlevo při pohledu na původní místo) 
Loc.: 49°50'25.609"N, 15°38'50.016"E 

 
Termín přihlášek:  do neděle 22. června do 12.00 hod na adresu scpap.plavani@seznam.cz 

nebo on-line na webu ČSPS www.statistikaplavani.cz 
 
Startovní listina :  na 10 km bude zveřejněna v úterý 24. 6. 2013 na www.plavani.info 
 
Informace:  Petr Dastlík � 777 217 347 

Michal Štěrba � 602 613 866 
 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  dorost, dospělí a masters  3 km a 10 km 

starší žactvo   3 km 
mladší žactvo   1 km a 3 km 

 
Hlavní závod:  10 km – Mistrovství ČR dorostu, dospělých a masters a Memoriál Miroslava Kroufka - 

XL. ročník 
závod na 10 km je zařazen do seriálu „Tour de OWS 2014“  
3 km žactva – O pohár starosty města Seče p. Marcela Vojtěcha I. ročník 

 
Okruh:   na 1 km – okruh bude upřesněn na místě 

na 3 km – okruh 1500 m  
na 10 km – okruh 2000 m 

 
Startovné: dorost, dospělí a masters 130,-Kč, žactvo 70,-Kč za každý start 

v případě přihlášky po termínu nebo přihlášky na místě je jednotné startovné 200,-Kč 
za jeden start 

 
Časový pořad:  9:00 – 10:00 prezentace  

10:00 – 10:15 popis tratě a kontrola startovních čísel 
10:30  START na 1 km a 3 km všech kategorií 
12:30  START na 10 km dorostenek, žen a masters 
15:00  START na 10 km dorostenců, mužů a masters 
průběžně vyhlášení výsledků 

 
Časový limit: 10 km – mezičas na 5 km nesmí být horší než 1:45:00 hod 
 
Časomíra:  k měření časů bude použita čipová časomíra 
 
Ceny: - první tři závodníci na 10 km v kategorii mužů a žen obdrží mj. i finanční odměnu 

(celková výše je 15 000,-Kč) 
1. místo 3 000,-Kč, 2. místo 2 000,-Kč, 3. místo 1 000,-Kč, 4. místo 600,-Kč,   
5. místo 500,-Kč a 6. místo 400,-Kč  
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- vítěz závodu na 10 km získá titul „Mistr ČR na 10 km pro rok 2014“, plavci na 1.-3. 
místě medaile a diplomy, 
- pro absolutního vítěze „Memoriálu Miroslava Kroufka“ věčně putovní pohár 
- vítězové rámcových závodů získají diplomy a věcné ceny 
 

Ubytování: pořadatel ubytování nezajišťuje.  
 
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. 

 
 

 

 

Pro závod na 10 km měří jeden okruh 2000 m, trať na 3 km bude vedena podél břehu na okruhu 1500 m 
 
 
 

 
 

 
 


