
Školní  sportovní  klub  pro  vás  všechny  pořádá 

LISTOPADOVÉ  PLAVÁNÍ 
jako zábavu i trénink a nominaci na přebor škol  

 

Datum:  PÁTEK   9. 11.  2018 
Místo:   plavecký bazén Jablonec n.N. 

Organizátoři: učitelé TV a zástupci školního sportovního klubu 

Čas příchodu: mezi 15:45 – 17:15 

Čas závodu :  máme  pronajatou pouze 1 dráhu v čase 16:00 – 17:30. 

        Proto není nutné, aby všichni dorazili na bazén na začátku, jde nám o rovnoměrné   

        využití dráhy v průběhu celé 1,5 hod. Svou trať budete moci zaplavat kdykoliv.         

            

Kategorie, délka tratí 

a disciplíny: A/ 25 m volný způsob (možno použít křidélka, vesty atd.) 

                        1)  1.třídy         2)  2.-3.třídy          3)  4.-5.třídy  -  zvlášť dívky a chlapci 

          

                    B/ 50 m volný způsob 

                        4)  6.-7.třídy  -  zvlášť dívky a chlapci               5)  8.-9.třídy  -  totéž      

                        6)  open – elite  ( učitelé, rodinní příslušníci, známí, bývalí žáci…)        

                     ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      C/   25m motýlek tento závod má jen 1 kategorii     

                                    

Účastnický poplatek: 80,- Kč za 3 člennou i početnější rodinu 

                     60,- Kč za 2 členy z 1 rodiny 

                     40,- Kč za samostatnou osobu 

Ceny:            všem dětem a nejlepším z kat. open věnuje školní sportovní klub a případní  

                     dárci z řad rodičů a našich příznivců. 

 

Upozornění: Platí se jen účastnický poplatek nikoliv vstupné do bazénu. 

                     Jedná se tedy o výhodnou možnost dostat se do bazénu velmi levně. 

                     Vstup do prostor bazénu je povolen pouze v koupacím úboru. 

                     Je možno navštívit atrakce, ale zároveň absolvovat závod. 

                     Doba pobytu nemá přesáhnout 45 minut na bazénu. 

 

Komentář:    Ve vestibulu si vyplníte kartičku, s níž si u naší hostesky vyzvednete, 

                     po zaplacení poplatku, čipy na skříňky. 

                     Uvnitř bazénu se ohlásíte u rozhodčích a někdy absolvujete svou trať.                      

                     Prosíme vás o toleranci a trpělivost, bude-li u dráhy občas trochu nával. 

 

Vyhlašování: v pondělí 12.11. na terase pro všechny třídy (připomeneme školním rozhlasem). 

 

Dary pro plavce: pokud se rozhodnete přispět cenami nebo na ceny, předávejte ve vestibulu  

                     bazénu naší hostesce nebo osobně hl. org. Petru Hlaváčkovi – předem děkujeme. 

 

 

Za organizátory zve tradiční, ale i nové účastníky    Petr Hlaváček 
               


