
 

37. MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU, DOSPĚLÝCH A MASTERS 
NA 10 KM 
MEMORIÁL MIROSLAVA KROUFKA – XLVI. ROČNÍK 
ZÁVOD SE USKUTEČNÍ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA SEČE PANA MARCELA VOJTĚCHA A ZA PODPORY MAGISTRÁTU 
MĚSTA PARDUBICE 

 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  Sport Club Plavecký areál Pardubice 
 
Datum:   sobota 27. června – neděle 28. června 2020 
 
Místo konání: Sečská přehrada u Chrudimi, základna VZS pod autokempem  

GPS: 49°50'25.609"N, 15°38'50.016"E 
 
Termín přihlášek: do 23. června 2020 do 12.00 online přes informační systém ČSPS 

platí i pro Mistrovství ČR – povolena výjimka ze Soutěžního řádu DP 
 
Informace:  Tomáš Neterda  776 591 116 

Aleš Rucký  777 595 346 
 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  kadeti, dorost, dospělí, masters 1 km, 3 km, 5 km, 10 km 

starší žactvo   3 km, 5 km 
mladší žactvo   1 km, 3 km 

 
Hlavní závod: 10 km – Memoriál Miroslava Kroufka 

3 km mladšího a 5 km staršího žactva – O pohár starosty města Seče – VI. ročník 
 
Okruh:   na 1, 3 a 5 km – okruh 1000 m 

na 10 km – okruh 2000 m 
 
Startovné: za každý start v kategorii kadetů, dospělých a masters 200,- Kč, žactvo 100,- Kč, 

přihláška po termínu nebo na místě NEBUDE AKCEPTOVÁNA 
za změnu tratě na místě 100,- Kč 

 
Časový pořad:  sobota 27. června 

12:00 – 13:00 prezentace 
13:45 – 13:55 popis tratě a kontrola startovních čísel na 10 km 
14:00  START na 10 km dorostenci, muži, masters – Mistrovství ČR 

START na 10 km kadeti 
14:15  START na 10 km dorostenky, ženy, masters – Mistrovství ČR 

START na 10 km kadetky 
do 16:15 dodatečná prezentace na 3 km 
17:00 – 17:10 popis tratě a kontrola startovních čísel na 3 km 
17:15  START na 3 km všech věkových kategorií 

vyhlášení výsledků průběžně 
 

neděle 28. června 
8:45 – 9:30 prezentace 
9:55 – 10:05 popis tratě a kontrola startovních čísel na 1 km 
10:10  START na 1 km mladší žactvo, kadeti, dospělí 
10:15 – 10:25 popis tratě a kontrola startovních čísel na 5 km 
10:30  START na 5 km starší žactvo, kadeti, dospělí 

vyhlášení výsledků průběžně 
 
Časomíra:  k měření časů bude použita podle možností čipová časomíra 
 
Limit:   závodník na 10 km s horším mezičasem než 2:30:00 na 6 km je povinen opustit trať 
  



Ceny: - vítěz na 10 km a kategorie získává titul Mistr ČR v dálkovém plavání pro rok 2020, 
závodníci a závodnice na 1. - 3. místě obdrží medaili a diplom, podmínkou udělení titulu 
jsou 3 závodníci v kategorii na startu 
- pro absolutního vítěze „Memoriálu Miroslava Kroufka“ věčně putovní pohár 
- vítězové rámcových závodů získají diplomy a věcné ceny, 
- kategorie žactva plave o poháry, které věnuje starosta města Seč 

 
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 bude použit okruh 2000 m, tratě na 1, 3 a 5 km budou vedeny na stejném okruhu, ale bez 
zalomení v délce 1000 m. 
 

 


