Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace,
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65, IČ 75048817

POZVÁNKA
Vážení příznivci sportu,
dovolujeme si Vás pozvat na další netradiční akci konanou pod názvem:

Velikonoční štafeta
Motto:

nač se o velikonocích polévat, když si můžeme zaplavat

Propozice:
Jedná se o soutěž družstev (minimálně tříčlenných). Každé družstvo plave štafetovým způsobem po
dobu 60 minut. Je možné se libovolně střídat. Uplavané metry se sčítají. Vítězí družstvo, které uplave
nejdelší vzdálenost.
Soutěží se v následujících kategoriích:
1. Žákovské kategorie
a. Nižší stupeň
b. Vyšší stupeň
2. Dospělá kategorie.
a. Do této kategorie patří všichni, kdo mají ukončenu základní školní docházku.
V každé kategorii budou oceněna vítězná družstva. Současně bude vyhlášen i celkový vítěz a družstva
umístěna na dalších dvou místech.
Hlavní cena v každé kategorii bude asi sladká ☺
Termín:

pátek 25.04.2014

od 08:00 do 22:00

Organizační výbor:
Pavel Jakoubek, Lukáš Pazděra, Eliška Walterová, Marie Vojáčková, František Petrányi a další
zájemci, kteří jsou ochotni pomoci s organizací průběhu akce jsou vítáni.
Startovné:
děti do 18 let zdarma, dospělí 20,00 Kč na osobu
Organizační pokyny:
- V průběhu akce jsou všichni účastníci povinni se řídit platným provozním řádem bazénu a pokyny
organizátorů;
- Plave se ve třech drahách, volným stylem;
- Každé družstvo plave 1 hodinu. Střídání v družstvu je libovolné
- Štafetový systém, jeden doplave, další začíná, jednotlivé bazény v družstvu se sčítají;
- Výsledky budou zpracovány a zveřejněny v nejbližším čísle Novoměstských novin;
Pokud jste se rozhodli pro účast na této akci, prosím kontaktujte nás na adrese bazen@nmps.cz, nebo
na telefonním čísle 776098911, případně osobně v budově městských lázní. Přihlásit se mohou
jednotlivci, rodiny, skupiny, prostě každý, kdo dá dokupy alespoň 3 členné družstvo. S přihláškou lze
zaslat i případný počet osob a čas, který by Vám vyhovoval. Páteční dopoledne je vyhrazeno pro děti
ZŠ.
Zdravotní zabezpečení akce:
Na bezpečnost budou dohlížet plavčíci Lukáš Pazděra a František Petrányi.
Logistika:
Po celou dobu akce bude otevřeno občerstvení bazénu. K dispozici bude obdobný sortiment, jako při
‚Mikulášském plavání‘.
Vše v běžných prodejních cenách platných v ceníku občerstvení pro rok 2014.

Přijďte si to užít

