ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ VELKÉ CENY MĚSTA PARDUBIC
2. kolo Českého poháru – Arena Cup
25. – 27. května 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel:
Adresa:

Sport Club Plavecký areál Pardubice ve spolupráci s Aquacentrem Pardubice
Jiráskova 2664, Pardubice 530 02
GPS 50°2'1.504"N, 15°46'56.502"E (50.033989, 15.782513)
50-ti metrový bazén, 8 drah oddělené závodními lajnami

Datum konání a časový rozpis:
pátek 25. 5. 2018
prezentace 10.00 – 12.00
rozplavání 12.00 – 12.50
rozplavby 13.00
sobota 26. 5. 2018
prezentace 7.00 – 8.00
rozplavání 7.30 – 8.20
rozplavby
8.30
neděle 27. 5. 2018
rozplavání
rozplavby

7.30 – 8.20
8.20

rozplavání do 17.20
finále A + B v 17.30

rozplavání 14.50 – 15.45
slavnostní zahájení 15.50
finále A + B
16.00
rozplavání 14.00 – 14.50
finále A + B
15.00

PREZENTACE v dětském koutku – od pokladen „po rybičkách“ od 10.00 hod Vstup do bazénu bude možný v pátek v 11.30 hod a o víkendu v 7.00 hod Při prezentaci obdržíte čipy
nebo čipové karty, které slouží ke vstupu / výstupu do šaten a k otevření ú uzamčení skříňky.
Po závodech je nutno karty nebo čipy vrátit. Při ztrátě nebo poškození uhradíte 50,-Kč / 1
karta. Provozovatel Aquacentra vás důrazně žádá, abyste nepřelézali nebo nepodlézali turnikety!!
Časový plán:
PÁTEK nejprve budou odplavány tři nejrychlejší rozplavby mužů a žen na 50 P a 50
M, pak jedna rozplavba na 1500 VZ muži (16 plavců) a dtto 1500 VZ žen (16 plavkyň) a pak
tři nejrychlejší rozplavby mužů a žen na 50 Z a 50 VZ.
Předpokládaný konec rychlého bloku: 14:10 hod
Pak budou následovat zbylé rozplavby na 50 P, 50 M, 50 Z a 50 VZ.
Předpokládaný konec pomalého bloku v 16.00 hod.
Následuje možné rozplavání před finálovým blokem max. do 17.20 hod.
Finálový blok začne v 17.30 hod v pořadí 50 P, 50 M, 1500 VZ (nejrychlejší rozplavba), 50
Z a 50 VZ.
SOBOTA dopoledne nejprve budou odplavány tři nejrychlejší rozplavby mužů a žen
dle programu 11. – 20. disciplína, následuje štafeta na 4x50 VZ mix a jedna POMALÁ rozplavby na 800 VZ muži (16 plavců) a dtto 800 VZ ženy (16 plavkyň).

Předpokládaný konec rychlého bloku: 10:30 hod. Pak budou následovat zbylé rozplavby disciplín 11. – 20. Předpokládaný konec sobotního dopoledního programu: 13:15 hod
SOBOTA odpoledne
15.45 konec rozplavání
15.50 slavnostní zahájení
15.55 vyhlášení 50 Z a 50 VZ
16.00 start finále „A“ a „B“ na 200 VZ a 200 Z – pak vyhlášení na 200 VZ, následuje finále na 200 P a vyhlášení na 200 Z atd. Po 200 PZ následuje nejrychlejší rozplavba
na 800 VZ muži (8 plavců) a dtto 800 VZ žen (8 plavců). V průběhu 800 VZ mužů vyhlášení
200 PZ. Předpokládaný konec sobotního programu: 19.00 hod
NEDĚLE dopoledne V 8.30 budou odstartovány dvě rozplavby nejmenších pardubických dětí a pak cca v 8:40 budou odplavány tři nejrychlejší rozplavby mužů a žen dle programu disciplín 24. – 35. a bude následovat štafeta na 4x50 PZ mix.
Předpokládaný konec rychlého bloku: 10:30 hod Následuje pomalý blok s koncem cca
v 13:00 hod
NEDĚLE odpoledne 15.00 start finále „A“ a „B“ na 400 PZ a 100 Z – následuje vyhlášení na 400 PZ, pak finále na 100 M a vyhlášení na 100 Z atd.
Závěrečné vyhlášení nejlepších plavců je plánováno na cca 17:00 hod. Je vyžadována
osobní účast závodníka.
Odhlášky: do středy 23. května 2018 do 12.00 hod na adresu
mojmír.axman@czechswimming.cz
Potvrzení startů: do čtvrtka 24. května 2018 do 12.00 hod na výše uvedenou adresu nebo
na mobil 777 697 361 (Mojmír Axman)
Občerstvení pro trenéry a vedoucí družstev: bude tradičně zajištěno v průběhu závodů v
dětském koutku (tam kde byla prezentace) – v pátek od 14.00 hod, v sobotu a v neděli od
10.00 hod
ZAKAZUJE SE POUŽÍVÁNÍ JAKÝKOLIV ATRAKCÍ (horolezecká stěna, tobogány,
skluzavky, skákací prkna apod). Za dodržování je zodpovědný každý sám za sebe, případně
bude k odpovědnosti vyzván vedoucí družstva nebo trenér té osoby, které se to týká!!!

Informace:
Tomáš Neterda mobil 776 591 116 nebo na e-mail scpap.plavani@seznam.cz
Jana Klusáčková mobil 734 260 392

Vystaveno dne: 8. března 2018

Informace budeme postupně doplňovat

