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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
EJPOVICKÁ DEVÍTKA – 2. ROČNÍK
6. 7. 2012

jezero Ejpovice

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Pořadatel
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, o.s.
2. Místo závodu
jezero Ejpovice, autokemp u Jezera – viz příjezdová mapka
3. Datum konání a časový rozvrh (drobně upraveno oproti rozpisu)
10.00 – 11.30
11.00 – 11.45
11.45
12.00

prezentace (v kempu U Jezera před nebo v restauraci Diana)
popis startovních čísel na 5 km dorost, dospělí a masters
kontrola závodníků na 5 km
START závodu na 5 km

13.00 – 13.45 popis startovních čísel na 1 km veřejnost
13.45
kontrola závodníků na 1 km veřejnost
14.00
START závodu na 1 km veřejnost
13.30 – 14.15
14.15
14.30
14.40

popis startovních čísel na 3 km
kontrola závodníků na 3 km
START závodu na 3 km staršího žactva
START závodu na 3 km dorost, dospělí a masters

14.30 – 15.15
15.15
15.30
15.45
16.00
17.00

popis startovních čísel na 1 km
kontrola závodníků na 1 km mladšího žactva
START závodu na 1 km mladšího žactva
kontrola závodníků na 1 km dorost, dospělí a masters
START závodu na 1 km dorostu, dospělých a masters
vyhlášení výsledků

4. Přihlášky
Zasílají oddíly On-line systémem nebo emailem (srailova@bazenslovany.cz) do úterý 3.7.2012
Jednotlivé dohlášky lze provádět i při prezentaci.

5. Tratě
Okruh 1 000m
Okruh 1 500m

pro tratě 1 a 3 km
pro tratě 5 km

6. Hospodářské podmínky
100,- Kč dorost, dospělí, masters, veřejnost / po termínu přihlášek nebo na místě 200,- Kč
50,- Kč žactvo / po termínu přihlášek nebo na místě 100,- Kč
Při prezentaci každý účastník (plavec) obdrží poukázku na občerstvení.
7. Ubytování, parkování, možnost občerstvení
Možnost ubytování v chatkách v kempu u Jezera – 500,- Kč /chatka – omezená kapacita, tak
neváhejte a rezervujte ☺ - (přihlášky u paní Šrailové – možnost přemístění z Boleveckého rybníku
přímo do Ejpovic), další možností je ubytování ve stanech přímo v kempu.
Plavci ubytovaní v chatkách mají povolený vjezd do kempu, všichni ostatní mají možnost
zaparkovat před sjezdem do kempu na parkovišti (bude označeno)!!!
Přímo v kempu je možnost zakoupení občerstvení – chlazené i teplé nápoje, nanuky a další
drobný sortiment.
WC a sprchy budou po celou dobu konání závodů přístupné (jsou nedaleko startu).
8. Vyhlašování vítězů
Vyhlašovány budou tyto kategorie:
Mladší žactvo 1 km, starší žactvo 3 km (žačky, žáci) – plavci na prvních třech místech obdrží
medaile, diplomy a drobné věcné ceny
Mladší dorost 1 + 3 + 5 km (dorostenky, dorostenci) - plavci na prvních třech místech (po
součtu časů za všechny tratě) obdrží poháry, diplomy
Starší dorost 1 + 3 + 5 km (dorostenky, dorostenci) - plavci na prvních třech místech (po součtu
časů za všechny tratě) obdrží poháry, diplomy
Dospělí (ročník narození 92 a starší)1 + 3 + 5 km (ženy, muži) - plavci na prvních třech místech
(po součtu časů za všechny tratě) obdrží poháry, diplomy
Masters (40 let a starší)1 + 3 + 5 km (ženy, muži) - plavci na prvních třech místech (po součtu
časů za všechny tratě) obdrží poháry, diplomy
První tři plavci z řad veřejnosti na 1 km obdrží diplom, medaili a věcnou cenu.
Celkové pořadí Ejpovické devítky (součet časů za 1 km, 3 km a 5 km) muži a ženy zvlášť:
1. místo
2. místo
3. místo

1 000,- Kč
800,- Kč
600,- Kč

Na závěr bude ještě vyhodnocen nejlepší výkon bez rozdílu pohlaví – věcná cena
„překvapení“

9. Bezpečnost závodů
zajištěna vodní záchrannou službou a plavčíky pořádajícího klubu.
Radka Šrailová – tel. 737 037 564.
Těšíme se na setkání v Ejpovicích ☺.

