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31. ročník otevřeného plaveckého závodu O´STYLE CUP přes jabloneckou přehradu, pro mládež a 

širokou veřejnost - otevřený závod na 500 a 1000 metrů 

1.ročník již v roce 1975 
 
 

ZÁVOD JE 1. ČÁSTÍ ZÁVODU O  

KRÁLE A KRÁLOVNU JABLONECKÉ PŘEHRADY 
(1. část plavání přes přehradu  2. část - běh kolem přehrady  ) 

 
 

 

 

Partner :   

 

 

Organizátor akce:   TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, oddíl plavání 
Ředitel závodu:  Tomáš Janata 731 788 701, tjanata@seznam.cz 
Informace:   Klára Klápšťová 604 202 203, grusovi@volny.cz 
Lékař závodu:  Český červený kříž – VZS Jablonec nad Nisou  
 
Závodiště: jablonecká přehrada I.  
 
Mediální partneři akce 
Regionální televize Liberec a Jablonec, Naše Jablonecko 
 
Kategorie veřejného závodu 

⚫ mladší žáci, žacky 2009-2011  500 metrů 
⚫ starší žáci, žacky 2007-2008   500 metrů 
⚫ dorost/dorostenky 2004-2006  500 metrů 
⚫ muži/ženy - ročník 2003 a starší  1000 metrů (1 x 1000 metrů) 

 
Ruční měření 
 
Závodí se dle platných pravidel Českého plaveckého svazu pro dálkové plavání. Každý závodník startuje na vlastní 
nebezpečí. Zaplacením startovného souhlasí s podmínkami soutěže.  
 
Závod je součástí závodu   
 

O KRÁLE A KRÁLOVNU JABLONECKÉ PŘEHRADY 
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Každý účastník, který se přihlásí do obou závodů (běh, plavání) je automaticky zařazen do tohoto závodu. 

 
Vítězem se stává závodník, který má nejlepší součet časů obou disciplín (1 kolo okolo přehrady + 1 km plavání). 

 (př. pan O´win poběží 10km za 42:30 minut a poplave 1km za 24:05 minut jeho výsledný čas o krále jablonecké přehrady 
bude 14:10+24:05=38:15) 

 

Kategorie pro, které je závod o krále a královnu vypsán muži, ženy 
 
 
Ceny  

ve všech vypsaných kategoriích 1.- 3. místo diplom, věcné ceny.  
 
Časový rozpis       
8.00 – 9.30 prezentace - jablonecká přehrada, na straně u bazénu 
9.35  popis tratí a rozprava 
10.00  START  500 m  
10.30  START  1 km  
 
11.30  vyhlášení  

 
PŘIHLÁŠKY NA MÍSTĚ – modrý stan BEZ startovného 
 
Informace 

Tomáš Janata   731 788 701, tjanata@seznam.cz, předseda oddílu, ředitel závodu 
 

www. triclubjablonec.cz      www.bija.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

500 metrů      
 

START A CÍL 1 km, 

PREZENTACE 


