
2. ročník plavecké šestihodinovky Sri Chinmoye – Zlín 

Kdy:    Sobota 31. března 2018*, 10:00-16:00  

* V případě naplnění kapacity budou sólo plavci v neděli 1.4.2018, 9:00-15:00. Budeme Vás 

informovat do 15.2.2018 

Kde:    Lázně Zlín, 50m bazén, Hradská 888, 760 01 Zlín   

Pro koho:  Sólo plavci a štafety (2-6 plavců) 

Kategorie:  Ženy / muži sólo – 18-24 let, 25-44 let, 45-64 let, nad 65 let 

Štafety ženy / muži / mix – mladší než 18 let, od 18 let 

Štafety bez ohledu na počet členů. 

Startovné:    Sólo 1000 Kč (po 15.2.2018 – 1300 Kč) 

Štafeta 1800 Kč (2-3 plavci), každý další plavec 400 Kč (po 15.2.2018 2000 Kč + 500 Kč každý 

další plavec) 

Štafeta junioři (do 18 let): každý plavec 300 Kč (po 15.2.2018 každý plavec 400 Kč) 

Přihlášeni jste po připsání startovného na náš účet. 

Číslo účtu:    1022225037/6100 

Termín přihlášek:  25.3.2018 (zlevněné startovné do 15.2. 2018) 

V ceně zahrnuto:  Občerstvení pro plavce, čepička, večeře (společně s vyhlášením výsledků v restauraci 

Pranaya), tričko (při přihlášení do 15.2.2018) 

Přihláška online zde www.plavecka-sestihodinovka.cz 

Příjezd a registrace: Pátek 30.3. 19:00-21:00, restaurace Pranaya, Bartošova 40, Zlín 
Sobota 31.3. 8:30-9:30, Lázně Zlín (bazén), Hradská 888, Zlín 

Vyhlášení výsledků, večeře a beseda (restaurace Pranaya, Bartošova 40, Zlín) 
Večeře je pro závodníky v ceně startovného, možnost zakoupit pro doprovod může zakoupit za 100 Kč/os. Počet osob 

uveďte v přihlášce, případně dohlašte emailem. 

17:00 – večeře a vyhlášení výsledků 

19:00 (po vyhlášení) – beseda s přemožiteli kanálu La Manche. Nenechte si ujít zajímavé 

povídání s plavci, kteří úspěšně překonali tento Everest dálkového plavání 

Kontakt:  Sri Chinmoy Marathon Team, Bartošova 40, 760 01 Zlín 
Abhejali Bernardová tel. 605 231 433 
email zlin@srichinmoyraces.org 

Pravidla: 

Plavci nesmí používat neoprén, ploutve, packy, desky atp. Plavky musí být schválené FINA. Plavecká čepička, kterou 

dostanete při registraci, je povinná (slouží k identifikaci závodníka).  

Sólo plavci si mohou dělat přestávky dle potřeby. 

Členové štafety se mohou střídat v libovolném pořadí vždy po 30 minutách. Jeden člen štafety může plavat nejvýše 

dva úseky za sebou (1 hodinu). 

Doporučené ubytování, parkování a další informace na plavecka-sestihodinovka.cz 
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