POHÁR SLNEČNÝCH JAZIER - SENEC
I. ročník súťaže zimných plavcov v Senci
20. kolo ČP ZP

A) Všeobecné

ustanovenia

Usporiadateľ:

Klub potápačov Piccard Senec – Senecké ľadové medvede

Dátum:

sobota 17. marca 2012 od 13:00 hod. – nástup

Miesto konania:

Senec, Slnečné jazerá Juh – pláž pri Penzióne a reštaurácii Lobster
www.lobster.sk .

Prihlášky:

prosíme vyplniť elektronický registračný formulár za každého plavca
individuálne na adrese: www.piccard.sk/medvede .
Poznámka: v prípade, ak potrebujete po úspešnej registrácii plavca niečo
meniť, prípadne zrušiť už registrovanú účasť – pošlite nám mail – zariadime
to pre Vás.

Termín prihlasovania:

do 14. marca 2012

Adresa:

v prípade problémov s registráciou píšte: medvede@piccard.sk

Informácie:

Vladimír Lysičan
Štefan Bordács

Možnosť ubytovania:

v areáli Slnečných jazier – 10 € na noc za osobu bez raňajok
(zo 16. na 17. marca prípadne zo 17. na 18. marca).
Stačí uviesť počet osôb v elektronickom registračnom formulári. Ubytovanie
je zabezpečené cca 1,6 km od miesta plávania v Hoteli Fortuna
(www.hotelfortuna.sk).

B) Technické

ustanovenia

Dĺžka tratí:

100 m, 250 m, 500 m, 750 m

Charakter tratí:

stojatá voda (očakávaná teplota cca 4 – 5 ° C)

Štart a cieľ:

z vody:
štart a cieľ na 500 m a 750 m v rovnakom mieste;
štart a cieľ na 100 m a 250 m v rozdielnych miestach.

Tel.: +421 918 301 526
Tel.: +421 903 464 369

Trate:

Penzión
LOBSTER

Štartovné:

7,- € (180 CZK) prihláška v termíne; 8,- € (210 CZK) prihláška na mieste.

Ceny:

všetci účastníci prihlásení v termíne obdržia diplom a tričko. Víťazi tratí
obdržia pohár, súťažiaci na druhom a treťom mieste obdržia medaily.

Prezentácia:

Penzión a reštaurácia Lobster – Slnečné jazerá Juh - 10:15 - 12:15 hod.
Vedúci výpravy pri prezentácii predkladá platné registračné preukazy
prihlásených členov svojho oddielu a zároveň zodpovedá za ich pripravenosť.
Plavci neregistrovaní v oddieloch sa prezentujú individuálne.

Strava:

Pre každého účastníka bude pripravené sladké a zdravé občerstvenie, čaj a
guláš zdarma.

Doprava:

Individuálna doprava (doporučená) – po diaľnici D1 z Bratislavy do
Senca – smer železničná stanica Senec. Potom využite vjazd do areálu
jazier cca 300 metrov pred železničnou stanicou. Za vstupnou bránou
pokračujte doprava na parkovisko – cca 300 m. Odtiaľ pešo približne 400 m
k Penziónu Lobster.
Vlakom - vystúpte na stanici Senec. Využite vstup do areálu jazier priamo
oproti železničnej stanici – odtiaľ pešo k Penziónu Lobster cca 300 m.
Bus – vystúpte na stanici Senec autobusová stanica. Odtiaľ pešo cez
pešiu zónu (Lichnerova ulica) a po ulici Štúrova smerom k železničnej
stanici. Potom využite vstup do areálu jazier cca 300 metrov pred
železničnou stanicou. Za vstupnou bránou doprava okolo parkoviska – cca
300 m a odtiaľ cca 400 m k Penziónu Lobster. Táto trasa je dlhá približne
2,5 km.

GPS:

48°12'55.13"N,
17°24'55.51"E

Časový rozpis:

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

Prezentácia v priestore reštaurácie Lobster
Nástup
Štart na 100 m
Štart na 750 m 1.rozplavba
Štart na 750 m 2.rozplavba
Štart na 500 m
Štart na 250 m
Vyhlásenie výsledkov súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa
aktuálnych podmienok v deň konania súťaže.

Partneri

súťaže:

