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A / VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  TJ Bohemians Praha – oddíl plavání www.bohpraha.cz  
 
Datum konání: úterý 5. 7. 2011  
 
Místo konání:  Slapská přehrada, Nová Rabyně 
 říční úsek Vltavy 94 – 93km 
 
Termín přihlášek: pondělí 27. 6. 2011 
 
Adresa přihlášek: dalkove.plavani@gmail.com  nebo svazový online  
 
Informace + telefony: Petr Tomášek – 724 743 282 
 Petr Hubal – 608 201 862 
 
B / TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Kategorie + tratě: dospělí, dorost, masters ............................ 10 km, 5 km, 3 km 
 starší žactvo .................................................................... 5 km 
 mladší žactvo ................................................................. 3 km 
 veřejnost ...................................................................... 0,5 km 
 
Hlavní závod:  závod na 10 km je zařazen do seriálu „Td OWS 2011“ (3.kolo) 
 
Okruh závodu:  10 km .................................................................... 6x 1650m 
    5 km .................................................................... 3x 1650m 
    3 km .................................................................... 2x 1650m 
 0,5 km ...................................................................... 1x 500m 
 
Startovné:  dospělí, dorost, masters – 160Kč 
 žactvo – 80Kč 
 v případě přihlášky po termínu nebo přihlášky na místě je jednotné 
 startovné 250,-Kč (dorost, dospělí, masters), 150,-Kč (žactvo) 
 
Časový pořad: 10:30 – 11:15  prezentace 
 11:15 – 11:45  popis startovních čísel 
 11:45   kontrola závodníků 
 12:00  START závodu na 3km, 5 km a 10 km dorost,  

dospělí a masters 
 12:05 START závodu na 3 km a 5km žactvo 
 14:00 START na 0,5 km veřejnost  

 16:00 KONEC závodu 
 vyhlášení všech výsledků proběhne po doplavání 10 nejrychlejších 

mužů a žen na 10km 
 
Časový limit: 10km   4hodiny 
 5km, 3km  bez limitu 
 0,5 km bez limitu 
 
Měření časů: chipová technologie  
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Kontrola dokladů: v prostoru startu u říčního kilometru č. 94 - 10:30 – 11:15 
 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Možné kempování v autokempu vedle areálu 
 nebo v penzionu Slapy www.penzion-slapy.cz  
 

Doprava: autem - GPS souřadnice:loc: 49°48'30.875"N, 14°25'31.818"E 
 MHD – příměstský autobus č. 390, odjezd ze Smíchovského nádraží 
 každou hodinu, výstupní zastávka Nová Rabyně, (zastávka vzdálená  
 od pláže cca 150m) cena jízdenky 36,- Kč  
 
Parkování: na parkovišti před areálem 
 
Doprovodné lodě: nejsou. O bezpečnost se stará VZS Praha a firma Kanfas. 
 
Ceny: Vítězové hlavního závodu dostanou finanční odměnu. 
  Závodníci na 1.- 3. místě obdrží diplom a drobnou cenu. 

  
 Závodník a závodnice na 1. místě po prvním okruhu dostanou 

zajímavou odměnu. 
 
Vstupné do areálu:  30,- Kč, plavci přihlášení v řádném termínu mají vstupné v ceně 

startovného. 
 
Další informace:  do areálu je ZAKÁZÁN vstup psům.  
 
    
Závěrečná ustanovení:  pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá  
  aktuální situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly / 
 kluby. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a technickou způsobilost 
 svých plavců. 
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