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Od Štúra k Štefánikovi
Propozície plávania otužilcov v Dunaji

Dátum a čas: 25. november 2012 o 14.00 hod.
Miesto plávania: Bratislava, Dunaj - od Nám. Ľ. Štúra po Nám. M. R. Štefánika
Registrácia: reštaurácia Le Bar, na rohu Nám. M. R. Štefánika, od 12.30 do 13.30 hod.
Maximálny počet účastníkov: 70
Štartovné (platba pri registrácii na mieste):
- členovia SĽM prihlásení do 20.11.2012 vrátane
- zdarma
- iní otužilci prihlásení do 20.11.2012 vrátane
-5€
- oneskorené prihlášky, resp. prihlášky na mieste (len do počtu 70) - 7 €
Plavecké úseky: 1000 m a 400 m
Organizačné pokyny:
Podmienkou účasti na akcii je, aby prihlásený/á mal/a odplávanú aspoň jednu celú
otužileckú sezónu a skúsenosť so zimným plávaním v rieke, čím sa preukazuje trénovanosť
a schopnosť zúčastniť sa tejto akcie.
Prihlasovanie: mailom na SLM2010@centrum.sk pokiaľ možno prostredníctvom svojho
otužileckého klubu alebo ako skupina formou zverejnenej prezenčnej listiny s uvedením
priezviska, mena, roku narodenia, dĺžky plaveckého úseku a mena klubu/skupiny.
Individuálne prihlášky budú posúdené osobitne.
Akcia začne nástupom otužilcov o 14.00 hod. pod sochou Milana Rastislava Štefánika,
príhovorom a zaspievaním otužileckej hymny, ktorej autorom je Martin Babjak.
Plavci sa odtiaľ presunú pešo po nábreží Dunaja na miesta štartov, a to na úroveň Nám.
Ľ. Štúra (pre úsek 1000 m) a k prístavnému pontónu pod Starým mostom (pre úsek 400 m).
Prví odštartujú otužilci plávajúci 1000 m, otužilci plávajúci 400 m sa ku nim pridajú.
Bezpečnosť plavcov v Dunaji bude zaisťovať motorový čln s vybavením a zdravotnícki
záchranári.
Cieľ plávania je na úrovni sochy M. R. Štefánika, kde plavci vyjdú z Dunaja. Preplávanie
1000 m potrvá 10 až 15 minút, predpokladaná teplota vody v Dunaji je 6 °C až 8 °C.
Vyhodnotenie akcie a poskytnutie teplého občerstvenia plavcom sa uskutoční
v reštaurácii le Bar, ktorá je aj sponzorom podujatia.
Akcia bola povolená Štátnou plavebnou správou (ŠPS) ako športová činnosť na vodnej ceste.
ŠPS si vyhradila právo zrušiť akciu pri stave hladiny Dunaja nad 430 cm.
V Bratislave 11.11.2012

Výbor SĽM, o. z.

