INFORMACE MZV 2018 Ústí nad Labem
Vstup na bazén pátek od 14.00, sobota a neděle 7.00.
Každý klub dostane čipy na šatny. Záloha za klub 500,-. Za ztrátu čipu 500,- dle sazebníku
provozovatele.
Pořadatelem nejsou určená místa k sezení!
Pro vyplavání bude v pátek 16.00-19.30 a neděli 9.00-13.00, 15.30-18.00 k dispozici venkovní
skokanský bazén. Při používání skokanského bazénu je nutno využívat jen prostory přímo u
bazénu. Zákaz používání skokanské věže. V sobotu dětský bazén 9.00-13.00, 16.00-18.00.
V sobotu se na venkovním skokanském bazénu uskuteční turnaj v podvodním ragby. Vstup
do prostor skokanského bazénu ze strany závodníků plavání je nežádoucí.
Děkujeme za pochopení.
Změna oproti rozpisu soutěže:
V sobotu a neděli se nejdříve odplavou jen čtyři nejrychlejší rozplavby dopoledního
programu. Potom bude následovat pauza 20 minut pro rozplavání závodníků pomalejšího
bloku. (v sobotu cca 10.30-10.50, v neděli 10.45 -11.05). Disciplína 31,32 (bez nejrychlejší
rozplavby se plave na konci pomalého bloku.)
V sobotu se uskuteční od 14.00 v prostorách bazénu další ze série přednášek zaměřených na
aktuální témata řešená v oblasti analýzy plavecké techniky u seniorské plavecké
reprezentace.
Žádost pořadatele závodu:
V prostorách u bazénu se nesmí stravovat/ použít šatnu, vestibul, venkovní prostory/.
Provozovatel to má s námi ve smlouvě a vyžaduje toto plnění od doby, kdy se při
plaveckých závodech nalezly kusy salámu a chleba ve vodě v bazénu.
Doprava z nádraží na bazén:
Nutno mít jízdenku nepřestupní na MHD/zakoupíte v trafikách na nádraží u zastávek/.
Vyjdete z nádraží -> projdete uličkou naproti vám -> tam se nachází zastávky bus, trolejbus.
na PA Klíše.
bus 11 / zastávka Na spálence /,
bus 17 / zastávka Klíše lázně /,
trolejbus 52 / zastávka Klíše Hvězda, Klíše lázně /.
Kluby Žatec, SlOP, DeNa ,Boh, PkKrBr, PKPar jsou ubytovány v Domově mládeže,
ulice Kpt. Jaroše.
Od bazénu zastávka 400m na Hvězdě směr Všebořice. Bus 11 -> vystoupit 4. zastávku Bukov
rondel -> mírně do kopce, první ulice vpravo.

