O POHÁR SLNEČNÝCH JAZIER - SENEC
7. ročník soutěže zimních plavců v Senci

SOUTĚŽ
+
bonifikace za
pořadí

A) Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Datum:
Místo konání:

SPORT CLUB Senec – klub zimného plávania Senecké ľadové medvede
sobota 17. března 2018 ve 13:00 hod
Senec, Slnečné jazerá Juh – pláž u Penzionu a restaurace Lobster

Přihlášky:

prosíme vyplnit elektronický registrační formulář za každého plavce
individuálně na adrese:
http://scsenec.sk/medvede-prihlaska/
do 13. března 2018
registrované oddíly on-line
www.statistikaplavani.cz
pří problémech s elektron.registrací: medvede@scsenec.sk

Termín:
Adresa:

Informace:

Vladimír Lysičan

Tel. +421918301526

B) Technická ustanovení
Délka trati:
Charakter trati:
Start a cíl:

100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m
stojatá voda
500, 750 a 1000 m v jednom místě; na 100 a 250 m start odděleně

Startovné:
Prezence:

7,- € (180 CZK) přihláška v termínu; 8,- € (210 CZK) po termínu
Penzion a restaurace Lobster – Slnečné jazerá Juh 10:15 - 12:15
Vedoucí výpravy při prezentaci předkládá platné registrační průkazy
přihlášených členů svého oddílu, zároveň odpovídá za jejich připravenost.

Ceny:

Všichni účastníci obdrží diplom a překvapení. Vítězové tratí obdrží pohár,
soutěžící na druhém a třetím místě obdrží medaily (soutěžící na prvních
třech místech obdrží již tradičně i věcné ceny).

Doprava:

Individuální doprava (doporučena) – po dálnici D1 z Bratislavy do Sence
– směr železniční stanice. Pak využít vjezd do areálu jezer poblíž železniční
stanice. Za vstupní branou doprava na parkoviště – cca 300 m. Odtud
pěšky cca 400 m k Penzionu Lobster.
Vlak - vystoupit ve stanici Senec. Využít vstup do areálu jezer přímo
naproti železniční stanice – odtud pěšky k Penziónu Lobster cca 300 m.
Bus – vystoupit ve stanici Senec autobusové nádraží. Odtud pěšky přes
pěší zónu (Lichnerova ulice) a po ulici Štúrova směrem k železniční stanici.
Pak využít vstup do areálu jezer poblíž železniční stanice. Za vstupní
branou doprava okolo parkoviště – cca 300 m a pak cca 400 m k Penzionu
Lobster.
v areálu Slnečných jezer – 10 € na noc za osobu bez snídaně (den před
nebo po soutěži)
48°12'55.13"N, 17°24'55.51"E

Možnost ubytování:
GPS:
Časový pořad:

10:15 – 12:15
13:00
13:15
13:30
14:10
14:50
15:15
16:00

Prezence v prostoru restaurace Lobster
Nástup
Start na 100 m
roz 1
Start na 1000 m roz 2M, 3Ž, 4M
Start na 750 m
roz 5M, 6S
Start na 500 m
roz 7
Start na 250 m
roz 8
Vyhlášení

Aktuální časový pořad může být upraven podle počtu rozplaveb.
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