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 CZECHMAN SWIM – IV. ROČNÍK 
 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  OMT z. s. 
 
Datum:   pátek 31. května 2019 
 
Místo konání:  Písník Hrádek, Dolany, Staré Žďánice 
 
Termín přihlášek:  do 30. května 2019 online přes informační systém ČSPS 

(pro slevu na startovném a tričko je nutné se zároveň registrovat rovněž na webu 
https://www.czechman.cz/registrace_czechman_swim) 
 
plavci neregistrovaní u ČSPS – přihlášky na: 
https://www.czechman.cz/registrace_czechman_swim 

 
Informace:  Tomáš Petr, tomas.petr@czechman.cz, swim@czechman.cz 
 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  dorost, dospělí, masters, kadeti 1,9 km (bodováno jako 1 km) 
   v případě teploty vody pod 23 °C také kategorie neopren (mimo ČP) 
 
Okruh:   1,9 km 
 
Startovné: 

 Do 31.3.2019 1.4.2019 - 30.4.2019 1.5.2019 – 31.5.2019 

Kadeti, dorost 200,- 300,- 350,- 

Dospělí 250,- 350,- 400,- 

Pro zvýhodněné startovné i pro nárok na finisherské tričko při včasné registraci je nutná i pro registrované plavce 
ČPSP paralelní registrace na https://www.czechman.cz/registrace_czechman_swim a včasná úhrada startovného 
dle pokynu na této registraci! 
 
Každý závodník obdrží plaveckou čepici a závodník, který bude registrován (včetně zaplaceného startovného) do 
30.4.2019 a závod dokončí, obdrží v cíli originální tričko CZECHMAN SWIM. 
 
ZA PLATNOU SE PŘIHLÁŠKA POVAŽUJE AŽ VE CHVÍLI, KDY JE K NÍ PŘIŘAZENA PLATBA! Rozhodující pro výši 
startovného je datum připsání platby na účet pořadatele. 
 
Platba startovného je možná i hotově v den konání akce. 
 
Časový program:  17:00 – 18:15   prezentace a popis startovních čísel  

18:45   popis tratě a kontrola startovních čísel  
19:00    START (19:10, kat. TRI – neopren, bude-li vyhlášena) 
20:15    vyhlášení výsledků 

 
Časový limit:  1 hodina od startu závodu 

 
Ceny: První tři v každé vyhlášené kategorii obdrží Pohár CZECHMAN Swim. Každý závodník, 

který bude registrován do 30.4.2019 a závod dokončí, obdrží v cíli originální tričko 
“CZECHMAN Swim FINISHER“. Finanční prémie obdrží závodníci umístění v TOP 3 v 
celkovém pořadí závodu (nezapočítává se kategorie TRI). Min 10 tis. Kč. 

 
Závěrečná ustanovení: Závod se koná podle pravidel ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se 

závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani 
jimi způsobené. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů 
nepředvídatelných okolností. 
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