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E. Rošického 6, 586 04 Jihlava, tel.: 567 311 159, e-mail: plav.klub@jpkaxis.cz, www.jpkaxis.cz

XXX. Mistrovství ČR v plavání 2013
Masters

Pořadatel :

Jihlavský plavecký klub Axis

Termín :

18. – 19. 5. 2013

Místo :

Krytý bazén SMJ, E. Rošického 6, Jihlava, 25m, 6 drah,
elektronické měření časů

Přihlášky:

Do 5. 5. 2013 (tiskopis pro počítačové zpracování, s časy),
odhlášky do 13. 5. 2013
Vladimír Rambousek
Malý Beranov 105
586 03 Jihlava
Tel. : 606830189
E-mail : rambousek@tchibo.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení přihlášek.

Prezentace:

Pátek 17. 5. 2013 od 18 do 20 hodin v areálu bazénu,
sobota 18. 5. 2013 od 7:30 do 8:30 hodin v areálu bazénu a další
půldny vždy během rozplavání.

Program :
Sobota 18. 5. 2013, dopoledne

Sobota 18. 5. 2013, odpoledne

rozplavání v 8:30, závody v 9:30

rozplavání v 14:00, závody v 15:00

1,2) 800m volný způsob ž,m
3,4) 200m prsa ž,m
5,6) 100m znak ž,m
7,8) 50m motýlek ž,m
9,10) 400m polohový závod ž,m
11,12) 4x50m volný způsob ž,m

13) 4x50m volný způsob mix
14,15) 50m volný způsob ž,m
16,17) 200m motýlek ž,m
18,19) 100m prsa ž,m,
20,21) 200m volný způsob ž,m
22,23) 200m polohový závod ž,m
24) 4x50m polohový závod mix

Neděle 19. 5. 2013, dopoledne
Rozplavání v 8:00, závody v 9:00

25,26) 400m volný způsob ž,m
27,28) 50m znak ž,m
29,30) 50m prsa ž,m
31,32) 100m volný způsob ž,m

33,34) 100m motýlek ž,m
35,36) 200m znak ž,m
37,38) 100m polohový závod ž,m
39,40) 4x50m polohový závod ž,m

Kategorie : A = 25-29 let (1988-1984)
B = 30-34 let (1983-1979)
C = 35-39 let (1978-1974)
D = 40-44 let (1973-1969)
E = 45-49 let (1968-1964)
F = 50-54 let (1963-1959)

G = 55-59 let (1958-1954)
H = 60-64 let (1953-1949)
I = 65-69 let (1948-1944)
J = 70-74 let (1943-1939)
K = 75-79 let (1938-1934)
L = 80 a starší (1933 a dříve)

Štafety :

A=100-119 let, B=120-159 let, C=160-199 let, D=200-239 let, E=240279, F=280-319, G=320 a více. Všechny přihlášky štafet musí být
odevzdány do konce sobotního dopoledního programu, vyplněné se jmény a
věkovou kategorií.

Hodnocení : První tři v každé disciplině, z každé věkové kategorie obdrží diplom.
První tři v každé disciplině, dle bodových tabulek Masters ČR, obdrží
diplom, medaili a drobnou věcnou cenu. Vyhlášen bude nejlepší bodový
výkon mužů a žen, dle bodových tabulek Masters ČR.
Zábava:

V sobotu večer proběhne v Hotelu Gustav Mahler večírek s hudbou, tancem
a příjemnou zábavou, během kterého bude podávána večeře.

Náklady:

Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady svého oddílu.
Startovné je 65,-Kč za každý start, 80,-Kč za štafetu. Vstupné na večírek je
150,-Kč, v ceně vstupného je večeře. Rezervaci večírku zašlete prosím
společně s přihláškou.

Ubytování: Ubytování je možné objednat napřímo v Hotelu Gustav Mahler
www.hotelgmahler.cz), cena je 500,-Kč za osobu se snídaní. Email je
recepce@hotelgmahler.cz , v objednávce uveďte poznámku „Mistrovství
ČR masters“. Další možnost je ubytovna Vila I. a II., (www.ubytovanijihlava.cz) v cenách od 178,-Kč za osobu. Objednávky s poznámkou
„Mistrovství ČR masters“ na email rezervace@ubytovanivevile.cz .
Ubytování objednejte do 13.5.
Děkujeme předem za hojnou účast a těšíme se na shledanou v Jihlavě.

