
 PLAVECKÝ MEMORIÁL HANY GREENFIELDOVÉ – III. ROČNÍK 
 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  Sportovní oddíl plavání Kolín 
 
Datum:   sobota 29. 8. 2020 
 
Místo konání:  Kmochův ostrov, Kolín 
 
Termín přihlášek:  do 25. srpna 2020 on-line přes informační systém ČSPS 

plavci neregistrovaní u ČSPS – přihlášky na miloslav.lhotka@czechswimming.cz 
 
Informace:  Miloslav Lhotka  777 865 786, miloslav.lhotka@czechswimming.cz 
 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  dorost, dospělí, masters  1 km a 5 km 

kadeti    5 km 
starší žactvo   5 km 
mladší žactvo   3 km 
veřejnost   500 m a 1 km 

 
Okruh:   1000 m pro závody na 1 km, 3 km a 5 km 

500 m pro závod na 500 m 
 
Startovné: u přihlášek v termínu při platbě předem na účet 420081329/0800 (uveďte VS 2020 

a do zprávy pro příjemce uveďte název klubu): žactvo 150 Kč, ostatní 200 Kč 
v případě přihlášky po termínu nebo na místě: žactvo 250 Kč, ostatní 300 Kč 
změna tratě na místě: 100 Kč 

 
Časový pořad:  8:00 – 9:30 prezence 

9:35 – 9:50 popis startovních čísel žactvo 
9:55  kontrola startovních čísel žactvo 
10:00  START na 3 km mladší žactvo 

START na 5 km starší žactvo 
11:10 – 11:30 popis startovních čísel dospělí, dorost, kadeti a masters 
11:40  kontrola startovních čísel dospělí, dorost, kadeti a masters 
11:45  START na 1 km dorost, dospělí, masters 

START na 5 km dorost, dospělí, masters, kadeti 
13:00  slavnostní zahájení 
13:10  vyhlášení výsledků žactva a závodu na 1 km 
13:30  START na 500 m a 1 km veřejnost 
15:00  vyhlášení výsledků na 5 km a veřejnost 

 
Časomíra: elektronická 
 
Ceny: plavci na 1. – 3. místě obdrží diplomy a ceny dle možností pořadatele 
 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje 
 
Občerstvení: zajištěno v místě startu, případně restaurace Zimní stadion 
 
Upozornění: parkování v místě startu není možné, nejbližší parkoviště Zimní stadion Kolín 
 
Závěrečná ustanovení: pořadatel má právo změnit časový harmonogram i tratě, pokud si to vyžádá aktuální 

situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za 
zdravotní a technickou způsobilost svých plavců. Závodníci svou přihláškou do závodu 
potvrzují, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 


