ýeský svaz plaveckých sportĤ
Plavecký oddíl Laguna TĜebíþ
Mládežnická 1096, 674 01 TĜebíþ, tel.: 721 719 353, e-mail: krcal@bazenlaguna.cz
www.plavecky-oddil-trebic.cz

XXXII. Mistrovství ýR v plavání 2015
Masters

PoĜadatel :

Plavecký oddíl Laguna TĜebíþ

Termín :

16. – 17.kvČtna 2015

Místo :

Aquapark Laguna TĜebíþ,Mládežnická 1096,674 01 TĜebíþ
25 m – 8 dráh
elektronické mČĜení þasĤ - OMEGA

PĜihlášky :

Do 9. 5. 2015 (tiskopis pro poþítaþové zpracování, s þasy),
odhlášky do 13. 5. 2015
dan.czebe@tiscali.cz
mob. 605 845 737

PoĜadatel si vyhrazuje právo na omezení pĜihlášek.

Prezentace : Pátek 15. 5. 2015 od 18.00 do 20.00 hodin v areálu bazénu,
sobota 16. 5. 2015 od 7:30 do 8:30 hodin v areálu bazénu a další
pĤldny vždy bČhem rozplavání.
Program :
Sobota 16. 5. 2015, dopoledne
rozplavání v 8:30 – 9.20 - závody v 9:30

1. 800m volný zpĤsob - ženy
2. 800m volný zpĤsob - muži
3. 200m prsa - ženy
4. 200m prsa - muži
5. 100m znak - ženy
6. 100m znak - muži
7. 50m motýlek - ženy
8. 50m motýlek - muži
9. 400m polohový závod - ženy
10. 400m polohový závod - muži
11. 4x50m volný zpĤsob - ženy
12. 4x50m volný zpĤsob - muži
NedČle 17. 5. 2015, dopoledne

Sobota 16. 5. 2015, odpoledne
rozplavání v 14:00 – 14.50 - závody v 15:00

13. 4x50m volný zpĤsob - mix
14. 50m volný zpĤsob - ženy
15. 50m volný zpĤsob - muži
16. 200m motýlek - ženy
17. 200m motýlek - muži
18. 100m prsa - ženy
19. 100m prsa - muži
20. 200m volný zpĤsob - ženy
21. 200m volný zpĤsob - muži
22. 200m polohový závod - ženy
23. 200m polohový závod - muži
24. 4x50m polohový závod - mix

rozplavání v 8:00 – 8.50 - závody v 9:00

25. 400m volný zpĤsob - ženy
26. 400m volný zpĤsob - muži
27. 50m znak - ženy
28. 50m znak - muži
29. 50m prsa - ženy
30. 50m prsa - muži
31. 100m volný zpĤsob - ženy
32. 100m volný zpĤsob - muži
Kategorie : A = 25-29 let (1990-1986)
B = 30-34 let (1985-1981)
C = 35-39 let (1980-1976)
D = 40-44 let (1975-1971)
E = 45-49 let (1970-1966)
F = 50-54 let (1965-1961)
Štafety :

33. 100m motýlek - ženy
34. 100m motýlek - muži
35. 200m znak - ženy
36. 200m znak - muži
37. 100m polohový závod - ženy
38. 100m polohový závod - muži
39. 4x50m polohový závod - ženy
40. 4x50m polohový závod - muži
G = 55-59 let (1960-1956)
H = 60-64 let (1955-1951)
I = 65-69 let (1950-1946)
J = 70-74 let (1945-1941)
K = 75-79 let (1940-1936)
L = 80 a starší (1935 a dĜíve)

A=100-119 let, B=120-159 let, C=160-199 let, D=200-239 let,
E=240-279, F=280-319, G=320 a více
Všechny pĜihlášky štafet musí být odevzdány do konce sobotního
dopoledního programu, vyplnČné se jmény,vČkovou kategorií a
þasy.

Hodnocení : První tĜi v každé disciplinČ, z každé vČkové kategorie obdrží
diplom. První tĜi v každé disciplinČ, dle bodových tabulek Masters ýR,
obdrží diplom a medaili.Vyhlášen bude nejlepší bodový výkon mužĤ a
žen,dle bodových tabulek Masters ûR.
Zábava :

V sobotu veþer probČhne v hotelu ATOM veþírek s hudbou,
tancem a pĜíjemnou zábavou, bČhem kterého bude obþerstvení
ve formČ rautu.

Náklady : Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady svého oddílu.
Startovné je 70,-Kþ za každý start 50,-Kþ za štafetu. Vstupné na
veþírek je 190,-Kþ, v cenČ vstupného je i obþerstvení. Rezervaci
veþírku zašlete prosím, spoleþnČ s pĜihláškou.
Ubytování : Ubytování je možné objednat pĜímo v hotelu ATOM –
VelkomeziĜíþská 640/45 ( www.hotelatom.cz ).
Cenu za rĤzné druhy pokojĤ najdete na web stránkách.
Pokoje si mĤžete vybrat dle nabídky.
Email je recepce@hotelatom.cz a pokud uvedete poznámku
„Mistrovství ýR masters“ budete mít 15% slevu na Vámi
vybraný druh pokoje. Objednávky s výše uvedenou
poznámkou zasílejte na email – recepce ….. do 9.5.2015
Aquapark : V prĤbČhu závodĤ je možnost navštívit za sníženou cenu
50,-Kþ i prostory aquaparku.
Informace :
ZdenČk Krþál
Mládežnická 1096
674 01 TĜebíþ
Tel. : 721 719 353
E-mail : krcal@bazenlaguna.cz
DČkujeme pĜedem za hojnou úþast a tČšíme se na shledanou v TĜebíþi.

