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8888. závod Českého poháru 201. závod Českého poháru 201. závod Českého poháru 201. závod Českého poháru 2011111 v dálkovém  v dálkovém  v dálkovém  v dálkovém plaváníplaváníplaváníplavání    
 

12.ročník otev řeného plaveckého závodu, OSTYLE CUP p řes jabloneckou p řehradu, 
pro mládež a širokou ve řejnost – open závod na 1 nebo 0,5km 

  

 
 

    

    

Generální partner :Generální partner :Generální partner :Generální partner :   
 
 
Organizátor akce:   TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, oddíl plavání 
Ředitel závodu:  Roman Karpíšek, � 777 158 832, Fyzioterapie-rk@seznam.    
Lékař závodu:  MUDr. Vít Machačka  
 
Program:    12.ročník otevřeného plaveckého závodu pro mládež a 

širokou veřejnost na  0,5 a 1km 
8. KOLO ČESKÉHO POHÁRU International swimming championship na 3, 5 a 10 km 

 
Závodiště: jablonecká přehrada I.(u plaveckého bazénu) 
 
Mediální partneři akce 
Regionální televize Liberec a Jablonec, rádio RCL, Naše Jablonecko 
 
Kategorie 
12.ročník open 
pro příchozí ( závodnici bez licence, open) 

� nejmladší 2002 a mladší 
� mladší žactvo 99-2001 
� starší žactvo 97-98 
� dorost mladší 95-96 
� dorost starší 93-94 
� muži/ženy - ročník 96 a starší 

             veteráni/veteránky1 1971-1986 
       veteráni/veteránky2 1961-1970 
             veteráni/veteránky3 1960-starší       
    (v případě menšího počtu než 5 závodníků v kategorii dojde ke sloučení s kategorií mladší) 
 
 



IIIINTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP 
JABLONEC NAD NISOU 6. 8. 2011 

 
 

8. kolo Českého poháru 
� mladší žactvo 99-2001 
� starší žactvo 97-98 
� dorost mladší 95-96 
� dorost starší 93-94 
� muži/ženy - ročník 96 a starší 

             veteráni/veteránky1 1971-1986 
       veteráni/veteránky2 1961-1970 
             veteráni/veteránky3 1960-starší       
    (v případě menšího počtu než 5 závodníků v kategorii dojde ke sloučení s kategorií mladší) 

 
Systém soutěže 
12.ročník open – elektronické měření 
8. kolo Českého poháru – elektronické měření 
 
Závodí se dle platných pravidel Českého plaveckého svazu pro dálkové plavání. Ve dvou 1 a 1,25 km okruzích značených bójemi 
a do dalších okruhů a cíle s výběhem z vody. Každý závodník může startovat ve více startech. 
  
Ceny  
12.ročník open 
ve všech vypsaných kategoiích 1.- 3. místo diplom, věcné ceny 
 
8. kolo Českého poháru 
ve všech vypsaných kategoiích 1.- 3. místo diplom , věcné ceny  
 
Hlavní závod oddílu TJ Bižuterie 
1.místo – putovní pohár, diplom, věcné a chutné ceny 
2.místo - diplom, věcné a chutné ceny 
3.místo - diplom, věcné a chutné ceny 
 
Disciplíny 
12.ročník open 
0,5km – 1x 0,5km okruh 
1km – 2x 0,5km okruh  
 
8. kolo Českého poháru 
Mladší žáctvo 1km – 1 okruh, 3km - 3 okruhy  
Starší žactvo 3km - 3okruhy,  5km – 4 okruhy  x 1,25  
Dorost, muži, ženy, masters  3km – 3 okruhy, 5km – 4 okruhy x1,25,  10km – 8 okruhů  x 1,25  
 
Hlavní závod oddílu TJ-Bižuterie 
4 x 1km štafetový závod – 4x(2x 0,5km okruh)  smíšené, bez rozdílu pohlaví 
 
Občerstvení pro závodníky, během závodů, probíhá z modrého pontonu 
 
Časový rozpis       
9.00 – 10.30 prezentace I. 8. kolo Českého poháru - jablonecká přehrada 
9.00 – 13.00 prezentace I.  12.ročník open - jablonecká přehrada  
10.35 – 10.50 popis tratí a startovných čísel   
 
11.00  START  1 km mladší žactvo  
11.00  START  10 km hromadný všech kategorií  
11.45  START  3 km hromadný všech kategorií 
14.00   START  5 km hromadný všech kategorií  
15.00   START hromadný start 12. ročníku veřejného závodu  
15.30  START hromadný start štafet 
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Průběžné vyhlašování výsledků 
 
Přihlášky     Prezentace I.    Prezentace II. 
honza@silvigroup.cz   12.ročník open    15 min. Před startem u pomocného rozhodčího 
do 4. 8. 2010     Jablonecká přehrada 
Jan Grus � 602.448.986   8. kolo Českého poháru  
Přihlášky štafet u prezentace   Jablonecká přehrada 
   
Startovné 
12.ročník open  

• 50,- za přihlášení start (každý závodník veřejného závodu obdrží volnou vstupenku do jabloneckého bazénu) 
8. kolo Českého poháru  

• žactvo 50,-Kč za přihlášený start      
• ostatní 100,-Kč za přihlášený start 

v případě přihlášky na místě je jednotné startovné  pro závod Českého poháru 150,-Kč  
• hlavní závod 150,- Kč za štafetu 

 
Informace 
Roman Karpíšek � 777.158.832, Fyzioterapie-rk@seznam.cz, ředitel závodu 
Tomáš Janata �  734713372, janata@eureko.cz, předseda oddílu 
 

ZÁVODY JSOU POŘÁDÁNY V RÁMCI PROJEKTU JABLONEC NAD NISOU 2010 
 
 
 

-                                 funk ční prádlo www.ostyle.cz 
 
 
 
 
 

- výživové doplňky od Aminostaru www.verasport.cz 
 
 

-   - kineziotaping pro sportovce www.eureko.cz 
         masážní oleje, sportovky 
 
 
 
  
 
 
  
        
       Nejlepší lyžařské areály 


