
 
PODZIMNÍ ROŽEŇ – 15. ROČNÍK  
SUPERFINÁLE ČP ŽACTVA 
FINÁLE PARDUBICKÉHO PLAVECKÉHO POHÁRU 2014  

 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  Sport Club Plavecký areál Pardubice 
 
Datum:   sobota 6. září 2014 
 
Místo konání:  písník Macháč 
   Letní restaurace Macháč 

Čeperka 211, 533 45 Čeperka 
www.letni-restaurace-machac.cz 

 
GPS: 50°6'53.560"N, 15°45'23.573"E 

 
Termín přihlášek:  do 5. září 2013 do 10.00 na adresu scpap.plavani@seznam.cz  

do 5. září 2013 do 10.00 hod on-line na webu ČSPS 
 
    
Informace:  Aleš Rucký � 777 595 346    rucky@geoobchod.cz   
 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  žactvo, dorost, dospělí, masters  100 m, 500 m, 1 km, 3 km a 5 km 

plavci kategorie žactva mohou do ČP startovat pouze na jedné trati 
superfinále žactva se boduje s koeficientem 1,4 dle ustanovení 5.3 bodování ČP 

 
Okruh:   833m pro 5 km, 250m pro všechny ostatní (udělena výjimka pro trať 3km) 
 
Startovné v ČP: za každý start dorost, dospělí a masters 130,-Kč, žactvo 70,-Kč, 

v případě přihlášky po termínu nebo přihlášky na místě je jednotné startovné 200,-Kč 
Startovné v PPP: za každého startujícího v Pardubickém Plaveckém Poháru ve všech kategoriích 50 Kč  

nebo permanentka na všech 9 závodů Pardubického Plaveckého Poháru za 100 Kč 
soutěžící v rámci ČP se účastní i PPP, soutěžící pouze v rámci PPP plave 
v rámci ČP mimo soutěž 

 
Časový pořad:    8:30 –   9:30  prezentace na 5 km nebo na všechny závody 
     9:50 – 10:00  popis tratě a kontrola startovních čísel závodníků na 5 km 
     10:00   START 5 km 
   11:00 – 11:30  prezentace na 1 km 
   11:50 – 12:00  popis tratě a kontrola startovních čísel závodníků na 1 km 
     12:00   START 1 km 
   11:30 – 12:00  prezentace na 3 km 
   12:10   vyhlášení výsledků prémie na 5 km 
   12:20 – 12:30  popis tratě a kontrola startovních čísel závodníků na 3 km 
     13:00   START 3 km 
   13:30 – 14:00  prezentace na 500 m a 100 m 

14:20 – 14:30  popis tratě a kontrola startovních čísel závodníků na 500m 
14:30   START 500 m a 100 m 
15:00   vyhlášení výsledků všech tratí a Českého Poháru žákovských  
   kategorií 

 
V 15:00 proběhne vyhlášení Českého poháru v dálkovém plavání žactva za rok 2014 

 
Časomíra: Ruční měření s počítačovou aplikací STOPKY s úpravou pro dálkoplavecké závody 
 
Ceny: V žákovských kategoriích dle ČP budou dekorováni první tři plavci v každém 

ročníku věcnými cenami. Pořadatelé vyhlásí první tři nejpočetnější družstva, která 
obdrží chutné ceny. V závodě na 5 km je vyhlášena sprinterská prémie při průjezdu 
1 kolem pro muže i ženy bude připravena speciální pochoutka.  
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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. 

 
Doprava:  Popis příjezdu od Hradce Králové:  

Pokud jedete po nové čtyřproudé silnici z Hradce Králové na Pardubice, odbočte asi 
7km před Pardubicemi směr Stéblová (pozor tento sjezd je funkční pouze ze směru HK, 
pokud ho přejedete, nevracejte se a použijte návod příjezdu z Pardubic). Po odbočení 
vyjeďte do kopce k nadjezdu, kde odbočíte vlevo, směr Čeperka. Po přejezdu 
železniční tratě projedete lesem, první dvě pravotočivé zatáčky projedete a u výjezdu 
z lesa v levotočivé zatáčce se dáte rovně na polní cestu a pojedete po asfaltové lesní 
cestě asi 500m až dojedete k restauraci MACHÁČ. 
 
Popis příjezdu od Pardubic:  
Pokud pojedete od Pardubic, pak musíte sjet ze čtyřproudé silnice směr Hradec Králové 
již na konci Pardubic u GLOBUSU směr Lázně Bohdaneč. Pozor hned po odbočení a po 
sjetí z nadjezdu nad čtyřproudou silnici musíte odbočit vpravo, směr Doubravice, 
Hrádek. Po hlavní silnici projedete Doubravice i vesnici Hrádek. Přijedete k silnici číslo 
333, kde odbočte vpravo a dojeďte do vesnice Staré Ždánice, kde hned na začátku 
odbočíte vpravo, směr Srch, Čeperka. Asi po 2km rovince vjedete do lesa a v první 
pravotočivé zatáčce odbočíte vlevo, až dojedete k restauraci MACHÁČ. 
 
Možnost příjezdu vlakem:  
Jeďte do stanice Stéblová na trati Hradec Králové – Pardubice. Po vystoupení z vlaku 
jděte k silničnímu přejezdu, kde vede šikmo vlevo písčitá stezka, kterou si zkrátíte 
cestu k silnici. Na ni se napojíte u pravoúhlé zatáčky a v levotočivé zatáčce se dáte 
rovně na polní cestu a půjdete po asfaltové lesní cestě asi 500m až dojdete 
k restauraci MACHÁČ. 
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5km na zeleném okruhu 833m dlouhém 6 koleček 
Pro všechny další závody na okruh 250 m 

 

 
 

 

 


