
Plavecký Klub Jindřichův Hradec 
Vajgar 671/III Jindřichův Hradec 377 01 

IČO 228 22 186   tel. 728 004 544 
pkjh@pkjh.cz 

 

 
www.pkjh.cz 

Letní pohár České republiky desetiletých 2014 - Čechy 

Pořadatel: Plavecký klub Jindřichův Hradec - PKJH 

Datum: 7. 6. 2014 – 8. 6. 2014 

Místo: Krytý bazén, sídl. Vajgar 865, Jindřichův Hradec 377 01 

                                               25 m, 6 drah, časomíra OMEGA, GPS: 49°8’32.151“N, 15°1‘9.301“E  

Časový harmonogram: Sobota 7. 6. 2014  

  prezentace 9:30 – 11:45 ve vestibulu Plaveckého bazénu, 

  rozplavání 12:00 – 12:45, závod od 13:00 

 Neděle 8. 6. 2014 

  rozplavání 8:00 – 8:50, závod od 9:00 

 Rozpis závodu.pdf 

Přihlášky a odhlášky:  Zasílají oddíly a kluby on-line systémem na www.czechswimming.cz 

v souladu s platnými STD pro rok 2014 

 Odhlášky na email pkjh@pkjh.cz a v kopii na bazil@czechswimming.cz 

nejpozději do 5. 6. 2014 - 15:00hod. 

Prezentace: Ve vestibulu Plaveckého bazénu viz. časový harmonogram. Při prezentaci 

oddílů obdrží čipy pro vstup do bazénu proti podpisu, které opět hromadně 

vrátí na recepci bazénu v neděli po ukončení závodů. Ztráta čipu 100 

Kč/kus. 

Startovné: Za každý přijatý a v souladu s pravidly neodhlášený start (A.3.1 STD) zaplatí 

vedoucí oddílu před zahájením závodu startovné 40 Kč, za štafety se 

startovné neplatí. 

Ubytování: Pořádající oddíl zajistí ubytování na základě odeslaného formuláře do 

30. 5. 2014, který naleznete na adrese http://pkjh.cz/pcr10/. 

Možnosti ubytování: Domov mládeže, www.sos-jh.cz, 340,- s polopenzí - soc. na chodbě 440,-

Kč s polopenzí soc. na pokoji, v blízkosti bazénu 10 min. pěšky 

penzion Gentleman, www.restauracegentleman.cz, 400,- Kč s polopenzí, 

v centu města, parkování zajištěno 

penzion Měšťan, www.penzion-mestan.cz, 400,- Kč s polopenzí, v centru 

města, parkování zajištěno 

pension Skrýchov, www.pensionskrychov.cz, 400,- Kč s polopenzí, okraj 

JH – dostupné pouze autem                                                                 

penzion Palice, www.cyklo-wellness-penzion-palice.cz,400,-Kč se snídaní 

okraj JH – dostupné pouze autem 

Informace: Mgr. Dita Podhrázská tel.: 728 004 544, Jana Šimková tel.: 724 349 801  

Email: pkjh@pkjh.cz 

Seznam přijatých závodníků bude zveřejněn v on-line systému ČSPS a na 

webových stránkách pořádajícího klubu www.pkjh.cz. 
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