O POHÁR LÍDY JELÍNKOVÉ – XXXI. ROČNÍK
ZÁVOD SE KONÁ ZA PODPORY MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

Sport Club Plavecký areál Pardubice

Datum:

sobota 3. září 2022

Místo konání:

vodní nádrž Mělice u Přelouče
loděnice Marin klub, www.waterski.cz
GPS: 50°2'36.546''N, 15°37'7.722''E

Termín přihlášek:

do 1. září 2022 přes informační systém ČSPS

plavci neregistrovaní u ČSPS – přihlášky na tomas.kozubek@czechswimming.cz
Informace:

Aleš Rucký

 777 595 346, rucky@geoobchod.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Disciplíny:

dorost, dospělí, masters
kadeti
starší žactvo
mladší žactvo

1
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3
1

km,
km,
km,
km,

3
3
5
3

km, 5 km, 15 km
km, 5 km
km
km

Hlavní závod:

5 km ženy – „O pohár Lídy Jelínkové“

Okruh:

1667 m, 500 m

Startovné:

Předem na účet 1202967329 / 0800 s VS 9999 nebo v hotovosti na místě.
Za každý start v kategorii kadetů, dospělých a masters 250,- Kč, žactvo 150,- Kč
v případě přihlášky po termínu nebo přihlášky na místě je jednotné startovné 300,- Kč.

Časový program:

12.00 – 13:00
13.00 – 13.15
13:20
13:25
13:30
14:50 – 15:05
15:10
15:30 – 15:45
15:50
17:30

prezentace
kontrola závodníků na 5 a 15 km u pomocného startéra
START na 15 km
START na 5 km dorostu, dospělých a masters
START na 5 km kadetů a staršího žactva
kontrola závodníků na 1 km u pomocného startéra
START na 1 km
kontrola závodníků na 3 km u pomocného startéra
START na 3 km
vyhlášení výsledků

18:00 – 22:00
20:00

posezení u rožně
500 m noční plavání v rámci Pardubického Plaveckého Poháru
NENÍ součástí ČP v dálkovém plavání

Časomíra:

k měření časů bude použita čipová časomíra

Limit:

závodník na 15 km s horším mezičasem než 5:30:00 do posledního kola musí opustit
trať

Ubytování:

objednávejte na adrese renata@steno.cz nebo u paní Renaty Jerglové na 605 246 522,
více na www.waterski.cz – kapacita 30 lůžek + karavany a stany, www.ubytovaniprelouc.cz. Pro spaní ve stanech a karavanech v kempu bude vyhrazena zadní část
kempu.

Ceny:

první tři plavci v rámcových závodech obdrží věcné ceny a diplomy

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace,
musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a
technickou způsobilost svých plavců.

