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Dobrý den všem,
v příloze jsou uvedení přijatí závodníci na 39.Mladoboleslavskou vlnku 13/01/2018.
Chtěl bych oznámit, že v letošním roce bylo přihlášeno 529 plavců, s celkovým počtem
startů 2607 (viz příloha).
I při největší snaze nelze tento počet plavců a startů zvládnout během jednoho dne a to
včetně polední přestávky.
0. SkASC
KUKLA Lukáš 2008, přihlášen pouze 1 start, ostatní 3 starty byly bez označení
oddílu, proto starty byly přeneseny do celkového stavu SkASC
1. Po uzavření přihlášek bylo celkem přihlášených plavců 529: M233+Z296 (kapacita
bazénu je okolo 260), s celkovým počtem startů 2607: M1144+Z1463
2. U plavců, kde byla špatná přihláška, byly příslušné disciplíny bez náhrady odstraněny
Po této redukci zůstalo přijato 527 plavců, s celkovým počtem startů 2592
3. Byly provedeny propočty pro různé redukce na počty rozplaveb, jednotně po kategoriích
s výsledkem, že max. počet rozplaveb pro každou disciplínu bude 6
4. Poté byli vyřazeni všichni plavci, kteří byli přijati pouze na 1 start
Po této redukci zůstalo přijato 270 plavců, s celkovým počtem startů 1187
5. Případné odhlášky budou doplněny z „Náhradníků“
Omezení bylo nutné z důvodu:
.- kapacity bazénu (kapacita je okolo 260 plavců)
.- délky vlastního závodu (dopolední/odpolední program)
.- počty skříněk, počty míst na bazénu, sociální zařízení
Obědy: pro zájemce je možnost stravy v restauraci přímo na bazénu, cena stravného je
120,-Kč (polévka, hlavní jídlo, pití). Prosím o sdělení počtu zájemců o oběd na e-mail:
denny.cz@seznam.cz, nejpozději do úterý 09.01.2018 14:00hod.
Pozn.: Prosím trenéry o kontrolu závodníků (příjmení, jméno, RN, disciplíny), neboť mohlo
dojít při přepisu z ON-LINE systému ČSPS do programu k nežádoucím chybám.
Případné změny zašlete na výše uvedený e-mail. Děkuji předem, bude tak
urychlena případná kontrola před vlastním závodem.
Známé odhlášky prosím o zaslání předem (startovné bude placeno za skutečně zaplavané
starty).
UPOZORNĚNÍ:
plavci RN 2006, kteří se zúčastnily ZPoČR 11.letí-oblast Čechy, který se konal
v Mladé Boleslavi 02.-03.12.2017 a neobdrželi medaili (pouze diplom) obdrží
medaile během konání tohoto závodu, popř budou předány zástupcům
příslušného oddílu.
Děkuji a ještě jednou se omlouvám za tuto vzniklou nepříjemnou situaci.
Děkuji a těším se na setkání v sobotu 13/01/2018 v Městském bazénu v Mladé Boleslavi.
S pozdravem
Zdeněk Novák
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