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29. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU, DOSPĚLÝCH 
A MASTERS NA 10 KM 
MEMORIÁL MUDR. JAROSLAVA FICHTLA - II. ročník 

 
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel:  SK Radbuza Plzeň  www.skradbuza.cz 
 
Datum:   čtvrtek 5. července 2012 
 
Místo konání:  Plzeň Bolevecký rybník, Jacht klub 

U Velkého rybníka 980 Plzeň 
Loc.: 49°46'19.690''N    13°23'43.670''E   

                                         
Termín přihlášek:  do 29. června 2012 e-mailem na radbuza.dp@seznam.cz 

nebo on-line na webu ČSPS 
Přihlášku na M-ČR nelze na místě akceptovat  

 
Startovní listina:  bude zveřejněna na www.plavani.info 3. července 2012 
 
Informace:  MUDr. Jakub Fichtl ( 604 460 812 

Pavel Šebesta  ( 603 556 189  
e-mail: radbuza.dp@seznam.cz   

 
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Disciplíny:  dorost, dospělí, masters  3 a 10 km 

starší žactvo   5 km 
mladší žactvo   3 km 
veřejnost   0,5 km                                                   

 
Hlavní závod:  10km – Mistrovství ČR dorostu, dospělých a masters  

– Memoriál MUDr. Jaroslava Fichtla 
závod na 10 km je zařazen do seriálu „Tour de OWS 2012“ (2. kolo) 

 
Okruh:   pro závod na 10 km – okruh 1250 m    

pro závody 3 a 5 km – okruh 1000 m 
veřejnost 500m 

 
Startovné: dorost, dospělí a masters 100,-Kč, žactvo 50,- 

v případě přihlášky po termínu nebo přihlášky na místě  
je jednotné startovné 200,-Kč 
veřejný závod 50,-Kč 
Přihlášku na M-ČR nelze na místě akceptovat 

 
Časový program:  8:30 – 9:10 prezentace na 3 a 5 km 

8:45 – 9:15 popis startovních čísel na 3 a 5 km 
9:15 – 9:40 popis tratě a kontrola startovních čísel 
9.45  START 3 km a 5 km všech kategorií 
10:00 – 11:20 prezentace na 10 km 
10:30 – 11:30 popis startovních čísel na 10 km 
11:35 – 11:55 popis tratě a kontrola startovních čísel 
12:00  START MČR na 10 km dorost, dospělí, masters – muži 
12:05  START MČR na 10 km dorost, dospělí, masters – ženy 
12:00 – 15:00 prezentace veřejnosti 
15:00 – 15:25 popis tratě a kontrola startovních čísel 
15.30  START na 0,5 km veřejnost 
  vyhlášení výsledků průběžně 

 
Časový limit: 10 km – 3:30:00 - závodník s horším mezičasem do posledního kola, je povinen opustit 

trať 
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5 km – 1:50:00 - závodník s horším mezičasem do posledního kola, je povinen opustit 
trať 

 
Časomíra:  k měření časů bude použita čipová časomíra 
 
Kvalifikace:  podmínkou startu na M-ČR je dokončení nejméně jednoho individuálního 

závodu na otevřené vodě od 1. 6. 2011 do termínu přihlášek 
reprezentační komise má pravomoc udělit dvě divoké karty 
     

Ceny: Vítězové jednotlivých kategorií na 10 km získávají titul „Mistr ČR 
v dálkovém plavání pro rok 2012“ 
Absolutní  vítěz/vítězka na 10 km získá PUTOVNÍ POHÁR MUDr. J. Fichtla 
pro rok 2012 
finanční prémie na 10km:  1. místo – 2000kč 

2. místo – 1500kč 
3. místo – 1000kč 

v celkovém pořadí do 8 místa finanční prémie 
Vítězové rámcových závodů získají diplomy a hodnotné věcné ceny 
 

Ubytování: kontakty na ubytování budou zveřejněny v květnu na www.skradbuza.cz  
    

Závěrečná ustanovení: pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace, 
musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a 
technickou způsobilost svých plavců. 
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