
 

  NA SOUTOKU MALŠE A VLTAVY  
  

  1. ročník soutěže zimních plavců  
  České Budějovice  
  

 SOUTĚŽ  
+ bonifikace 

za pořadí  

 

A) Všeobecná ustanovení  
Pořadatel:  Otužilci Promrzlé pyjavice Č.Budějovice – OPpČB   
Datum:  sobota 25. března 2023 ve 11:30  
Místo konání:  
  
Přihlášky  

soutok řeky Malše a Vltavy, Sokolský ostrov, České Budějovice    

Termín:  do 22. března 2023  
Adresa:  registrované oddíly on-line  is.czechswimming.cz  
  neregistrovaní mailem                       info@otuzilciceskebudejovice.cz  
Informace:  Mgr. Markéta Čápová  Tel. 724 969 525  
 

B) Technická ustanovení  
Délka trati:  100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m  
  
  

Měřené 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m – bonifikace za pořadí  

Charakter trati:  Okruh 250 m a 500 m proti a po proudu, okruh 100 m po a proti proudu   
Start a cíl:  

  

Start a cíl v jednom místě, cíl bude měřen elektronickou časomírou (při ztrátě čipu bude požadována 

náhrada ve výši 1000,- Kč)  

Startovné:  250,- Kč pro členy ČSPS a přihlášku v termínu  
 300,- Kč pro přihlášku po termínu nebo nečleny ČSPS  
Prezence:  9:30–10:30 Plavecký stadion České Budějovice (boční vchod vlevo), Sokolský ostrov ČB 
                                       
Zázemí:                    Plavecký stadion České Budějovice (boční vchod vlevo), k dispozici 8 šaten, WC a sprchy.  

Ceny:  První tři ženy a první tři muži na každé měřené trati obdrží medaili a cenu.  
                               Všichni zúčastnění plavci obdrží diplom.   
Oběd:  Formou stravenky bez doplatku v Restauraci Solnice. Vegetariánskou stravu nutno objednat  

do 15. 3. na e-mail: info@otuzilciceskebudejovice.cz 
Doprava:  Z vlakového i autobusového nádraží trolejbus č. 3 a 53, výstup na zastávce U Zelené ratolesti, pak 

pěšky cca 650 m. Parkování zdarma ve všech přilehlých ulicích. 
  Parkoviště zdarma na Dlouhé louce PG-GPS: N 48°58.63483', E 14°27.82325' 
 

GPS:  
  

 

48°58'24.309"N, 14°28'13.149"E  

Časový pořad:  9:30 – 10:30                Prezence  

11:30                           Nástup a zahájení 

 11:45                           100 m 

  12:00                           1000 m (cca 2-3 vlny)  

  12:30                           750 m (cca 2-3 vlny) 

 13:10                           500 m (cca 2 vlny)  

  13:40                           250 m 

  15:00                           Vyhlášení výsledků v Restauraci Solnice 

  
Závěrečná  

ustanovení: 
Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace. Přihlašující 

oddíl ručí za zdravotní a technickou způsobilost plavců. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly plavců 

přihlášených mimo on-line systém. V případě většího proudu se poplave pouze po proudu a tratě 

budou zkráceny. 

 


