
Český pohár v dálkovém plavání 2014

40. Jubilejní GAROMA+ maratón Brno

A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel : Univerzita Brno 
Datum : neděle 29. června 2014
Místo konání : Brněnská přehrada - loděnice ČVK Brno - http://cvkbrno.cz/
Termín přihlášek : do 25.6.2014
Adresa přihlášek : 

• e-mail: unbrswim@seznam.cz  nebo http://www.statistikaplavani.cz
Informace :
Jiří Povolný, 739 389 711, povolnyj@seznam.cz
Alexander Mrůzek, 728 840 966, unbrswim@seznam.cz

• rozpis a výsledky http://unbrswim.sweb.cz/ nebo  http://plavani.info/

B/ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Disciplíny :
mladší žactvo, veřejnost, ............................. 1 km 
starší žactvo.................................................. 5 km 
muži, ženy, masters...................................... 5, 10, 15 km

Okruh:
• 1500m - plave se na okruhu před ČVK – při levém břehu mezi hrází a molem ČVK
• Startovné  : dospělí 150,- Kč, žactvo 100,- Kč za přihlášení v termínu, dospělí 250,- Kč, žactvo 

150,- Kč za přihlášení po termínu (t.j. 26.6. - 28.6.2014) nebo na místě 
• vysílající oddíl uhradí startovné za závodníky neodhlášené nebo odhlášené po 27.6.2014 

Časový pořad: 
• od 9:30 prezentace, kontrola dokladů, popis tratě a závodníků 
• 10:30 START na 10/15 km všech kategorií 
• 14:00 prezentace, popis tratě a závodníků na 5km 
• 14:30 START na 5 km všech kategorií   
• 16:00 prezentace, popis tratě a závodníků na 1km 
• 16:30 START na 1 km všech různých kategorií (matky s dětmi, nesamostatné žactvo, 

veřejnost) 

Časový limit: 15km  - závodník s horším mezičasem než 3:30 hod na 10 km bude zadržen a opustí trať

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 plavců

http://dalkove.plavani.info/
http://unbrswim.sweb.cz/
http://www.statistikaplavani.cz/
http://cvkbrno.cz/


• vzhledem k propustnosti trati bude start 1km a 5km odložen podle aktuální situace 
• nejlepší muž a žena vyhrávají trvale putovní Pohár Jožky Quasnicy a upomínkovou cenu
• parkování doporučeno na veřejném parkovišti u Sokolského koupaliště (v areálu je cca 8 míst)
• prezentace a občerstvení (teplá jídla a nápoje) v 1.patře loděnice, sprchy, šatny, WC naleznete v 

přízemí budovy  


