
24 – hodinová plavecká štafeta Čadca 2018
9. marec od 8.00 hod – 10. marec do 8.00 hod 

Propozície
Technické a organizačné zabezpečenie

Organizátor
Mestský podnik služieb Čadca – prevádzka plaváreň a kúpalisko

Spoluorganizátori
Mesto Čadca, CVČ Čadca, Dom kultúry Čadca

Miesto a termín
• Mestská plaváreň Čadca, Ulica športovcov 1825, 25m bazén, 8 dráh, teplota vody 26-27ºC,
• od piatka 9. marca  2018 od 8.00 hod. do soboty 10. marca do 8.00 hod.

Rámec a cieľ podujatia
Plavecká štafeta potrvá presne 24 hodín a hlavným cieľom je neprerušiť „niť“ plavcov a plávania minimálne v  
jednej  dráhe.  Zámerom  organizátorov  je  aj  zapojiť  čo  najväčší  počet  plavcov  bez  rozdielu  veku  a  takisto  
zaplávať čo najviac metrov. Podujatie je pre všetkých, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje zdravie a zároveň sa 
nezáväzne stanú súčasťou peknej športovej myšlienky a akcie.

• VSTUP PRE ÚČASTNÍKOV VOĽNÝ,
• KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA DIPLOM a POUKÁŽKU SPORTIKA NA ZĽAVU 5 €,
• po vstupe na bazén sa účastníci hlásia pri stánku organizátorov,
• stačí odplávať minimálne: 25m – prípravky (roč. 2007 a ml.), 50m –  žiaci (roč. 2002 a ml.), 100m – 

ostatní,
• zapojiť sa do štafety je počas 24 hodín možné viackrát – výkony sa zrátajú,
• od 24.00 zabezpečené občerstvenie.
•

Školy a školské zariadenia, športové kluby
• Základné a stredné školy,  kluby,  si  môžu vybrať  a  rezervovať presný  termín plávania (piatok 8.00-

13.30), stačí prekonzultovať a nahlásiť čas, počet účastníkov a priniesť, resp. poslať zoznam plavcov,
• škola  s  najväčším  počtom  účastníkov  (v  prepočte  k  počtu  žiakov  školy),  získa  voľné  

vstupy/permanentku.

Účasť  na  štafete  je  na  vlastnú  zodpovednosť,  podujatie  nie  je  poistené,  účastníci  sa  riadia  návštevným  
poriadkom bazéna a pokynmi organizátorov.

Ceny a odmeny
Hlavným cieľom je schuti si zaplávať a urobiť niečo pre svoje zdravie, pre najvytrvalejších sú pripravené aj ceny:

Najviac odplávaných metrov – prísť môžete viackrát, výkony sa spočítajú.
• dospelí, juniori (roč. 1999 a ml.), žiaci (roč. 2002 a ml.), prípravky (roč. 2007 a ml.) 
• najmladší účastník, najstarší účastník
• absolútny víťaz – zájazd do Chorvátska + permanentka

Partneri
Mesto Čadca, cestovná kancelária JOMATOUR, SPORTIKA, Kurty Žarec

Organizačný štáb: Eduard Gábriš – mestská plaváreň, Mária Čamborová – CVČ Čadca, Alena Hlavová, Miroslava  
Smažáková – vedúce zmien plaváreň.

Kontakt a informácie: 0918 993 080, info@plavarencadca.sk, www.plavarencadca.sk

Za organizátorov
Mgr. Eduard Gábriš

mailto:info@plavarencadca.sk

