
 PODSTŘEHOŘSKÝ PLAVECKÝ MARATÓN – I. ROČNÍK 
 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  Swim Academy BoRa 
 
Datum:   neděle 21. srpna 2022 
 
Místo konání:  řeka Ohře, Libochovice 

GPS: 50°24'1.332"N, 14°2'11.487"E 
 

Termín přihlášek:  do 15. srpna 2022 online přes informační systém ČSPS 
plavci neregistrovaní u ČSPS – přihlášky na swimacademy@centrum.cz 
 

Informace:  Radek Borovka tel. 602 174 613, swimacademy@centrum.cz 
 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  dorost, dospělí, masters  1 km, 3 km, 5 km, 10 km 

kadeti, starší žactvo  1 km, 3 km, 5 km 
mladší žactvo   1 km, 3 km 

 
Hlavní závod:  10 km (dorost, dospělí, masters) 
   5 km (kadeti, starší žactvo) 
   3 km (mladší žactvo) 
 
Startovné:  300,- za START přihlášený v termínu přihlášek 
 200,- změna tratě na místě 
 500,- přihláška na místě 
 
Časový pořad:  07:00 – 08:30 prezentace a popis závodníků (vždy minimálně 40 min. před startem) 
   08:45 – 08:55 popis tratě a kontrola závodníků na 1 km 
   09:00  START 1 km 
   09:45 – 09:55 popis tratě a kontrola závodníků na 3 km 
   10:00  START 3 km mladší žáci 
   10:02  START 3 km mladší žačky 
   10:06  START 3 km ostatní 
   11:15 – 11:25 popis tratě a kontrola závodníků na 5 km 
   11:30  START 5 km kadeti 
   11:32  START 5 km kadetky 
   11:35  START 5 km starší žáci 
   11:37  START 5 km starší žačky 
   11:40  START 5 km ostatní 
   13:15 – 13:25 popis tratě a kontrola závodníků na 10 km 
   13:30  START 10 km muži 
   13:35  START 10 km ženy 
 
Limit:   všechny tratě bez limitu 
 
Vyhlašování:  vyhlášení vítězů proběhne v následujících disciplínách: 
   3 km mladší žactvo, 5 km starší žactvo, 5 km kadeti, 10 km muži/ženy 
   Vyhlášení proběhne po doplavání závodníků v dané disciplíně    
 
Stravování: možno využít bufet v areálu tenisových kurtů 
 
Parkování: v areálu tenisových kurtů (bude označeno) 
 
Závěrečná ustanovení: pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si vyžádá aktuální situace, musí 

o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a 
technickou způsobilost svých plavců. 



 


