Slezský pohár v dálkovém plavání
Plavecký maraton Od deseti k pěti
Dnešní teplota vody 23,5 °C, výhled počasí sice nic moc, ale předpoklad je minimálně 21 °C,
voda je čistá.
Tradičně se poplave na okruhu délky 1000 m, větší okruh by vedl částečně po břehu, což
pravidla nepřipouštějí.
Je přihlášeno 320 závodníků, z tohoto důvodu bude nutná úprava časového rozvrhu, starty
budou oddělené pro větší bezpečnost závodníků, vše bude s předstihem sděleno na místě.
Z tohoto důvodu také nebudeme akceptovat přihlášky na místě.
Stanování na břehu v místě závodu je možné, k dispozici budou mobilní toalety. Sprcha ne,
nemáme zdroj vody (divné vedle jezera). Žádám všechny ubytované o dodržování nočního
klidu a slušného chování, rušení budeme řešit vystěhováním na protější břeh. Zatím nemáme
informace o nějakých akcích v okolí, které by mohly hlučet.
Ryby v jezeře jsme poučili o správném chování k závodníkům, jen koukat, nedotýkat se.
Dopravní situace: loni byla dokončena část severního obchvatu města a svedla tranzitní
dopravu na silnici kolem jezera. Paralelní páteřní komunikace ulice Krnovská je momentálně
v rekonstrukci, takže kolem jezera je značný provoz. V žádném případě neparkujte na
cyklostezce lemující silnici, připravili jsme odstavné parkoviště na louce 150 m od místa startu
viz mapka v rozpisu. Městská policie v Opavě je všímavá a bude nekompromisní.
Malá změna proti loňsku: dle rozpisu budeme vybírat startovné i za žáky přihlášené na
Mistrovství ČR. Na druhou stranu, vedení ČSPS schválilo vzhledem k nedávné situaci
mimořádný příspěvek na dopravu (a oběd v den mistrovství) pro kvalifikované účastníky
Mistrovství ČR, který bude vyplácen zpětně bezhotovostním převodem. Vedoucí výprav (resp.
klubů a oddílů) se obracejí na pověřeného člena sekce dálkového a zimního plavání Radka
Táborského (radek.taborsky@czechswimming.cz) pro informace a koordinaci.

Kontakt na pořadatele (ale opravdu jen v nutných případech, budu mít dost starostí)
Petr Wolf 608 884 658
Za tým pořadatelů Wlk

