Laguna Cup 2018
čtvrtý ročník
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení trenéři/ závodníci/ rodiče.
Trenéři a závodníci:
- v 7:00 bude otevřen areál a v 7:30 budou plavci vpouštěni do šaten
- na pokladně areálu trenér vyzvedne určitý počet čipů pro závodníky a sebe a to
proti podpisu / bez zálohy/, každých 1 – 4 dětí – 1 vedoucí, 5 – 9 dětí – 2 vedoucí,
10 dětí a více – 3 vedoucí
- plavci budou moci procházet turniketem, i když budou mít zamčenou skříňku
- plavci vrací čip trenérovi a ten vrací všechny čipy pokladní hromadně
- pro závodníky bude v Relaxační zóně otevřen bufet platba za peníze!
- za ztrátu čipu pokladní účtují 150,- Kč / kus
- každému klubu bude přiděleno místo v prostoru u bazénu, které bude označeno
zkratkou klubu

Rodiče/ diváci:
- pro rodiče plavců bude umožněn vstup do areálu na barevně odlišený čip, který slouží
pouze pro vstup do areálu, POZOR - čip nebude umět zamknout skříňku!
- za turniketem bude umístěn stojan, na který si rodiče odloží bundy a boty
/ tento prostor je monitorován /
- následně rodiče půjdou přes šatny, sprchy k bazénu a dále dle barevného onačení na
terasu určenou pro diváky
- rodičům / divákům doporučujeme vzít si lehké oblečení a obuv k bazénu
- při výstupu vhodí čip do sběrače
- pokud bude chtít rodič/ divák jít znovu na terasu, vyzvedne si nový čip
- divákům je povolen vstup pouze na terasu, Relaxační zóna + prostory bazénu jsou
pouze pro závodníky / rozhodčí a trenéry

Organizační pokyny
Pořadatel:

Plavecký oddíl Laguna Třebíč z. s.

Místo závodu:

krytý plavecký bazén Laguna Třebíč ,Mládežnická 1096

Datum konání a časový rozvrh:

sobota 17. 3. 2018
8:00 – 8:50 hodin – rozplavání, 9:00 - závody

Bazén:

25 m / 8 drah, ruční měření /

Přihlášky:

zasílají oddíly a kluby On-line systémem ČSPS
do pátku 9. 3. 2018.
Seznam přijatých bude zveřejněn na on-line systému
ČSPS do 12. 3. 2018

Odhlášky:

do čtvrtka 15. 3. 2018 do 20:00 na e-mail:
latrb.stanclova@gmail.com

Hospodářské podmínky:

startovné 50,-Kč za každý přijatý start a start, který
nebyl odhlášen v souladu s pravidly / A.3.1. STD /.

Prezentace:

v sobotu 17. 3. 2018 7:45 – 8:30 hod. v kanceláři
Plavecké školy

Časový program:

Program dopoledne:
- vstup do šaten v 7:45 hod.
- rozplavání 8:00 – 8:50 hod.
- zahájení závodů 9:00 hod.
Program odpoledne:
- zahájení závodů 60 min po ukončení dopoledního
programu

Ceny:

vítězové obdrží medaili, diplom a sladkou odměnu

Výsledky:

budou vyvěšené v místě soutěže a na stránkách ČSPS.

Možnost ubytování:

Hotel Atom-cca 500 m od bazénu
www.hotelatom.cz
Adresa: Velkomeziříčská 640/45
možnost objednávky snídaní
cena dle ceníku
Ubytování si každý oddíl zajišťuje samostatně
E-mail:
recepce@hotelatom.cz , tel. 739 348 914

Stravování 17.3.2018– obědové menu :
Restaurace Molekula (Hotel Atom)
Polévka: zeleninový krém

1) 150g kuřecí prsa s bylinkovým přelivem, šťouchaný brambor
2) 300g šunkofleky, kyselý okurek

Cena: 95 Kč/os. - cena garantovaná pouze při objednání předem, nejpozději 12. 3. 2018

Platba hotově či kartou na místě. Uvedená cena nezahrnuje nápoje. Poloviční porce nejsou
možné.

Závazné objednávky zasílejte emailem na renata.sedlackova@hotelatom.cz; v objednávce
je nutné uvést jméno klubu, kontaktní osobu a specifikovat počet porcí od každého jídla.

