PLÁN AKCÍ – ÚNOR 2020

Jarní prázdniny
Z důvodu jarních prázdnin v termínu 24.2. – 1.3. odpadají tréninky v Libochovicích i
Litoměřicích.
Platby za plavecký výcvik
Každé dítě může navštěvovat plavecký výcvik pouze na základě řádně vyplněné a odevzdané
přihlášky.
Platby je možné uhradit pouze bezhotovostně na účet plavecké školy.
č.ú.: 107-6241100237/0100
zpráva příjemci = jméno dítěte a placené období
Ceník výcviku:
Litoměřice: 400,- Kč/měsíc nebo 1.800,- Kč/pol. (za měsíc únor 2020 až červen 2020)
Libochovice: 750,- Kč/čtvrtletí (za měsíc prosinec 2019 až únor 2020)
Pronájem monoploutve vybraným závodníkům: 1.000,-Kč/pol.
(POZOR! Pro platbu za monoploutve je jiné č.ú.: 35-7876430277/0100)
Platba za výcvik (pololetí/čtvrtletí) je nutná do konce měsíce února. Při měsíčních platbách vždy do
15. dne v měsíci. Děti, které nebudou mít v daném termínu zaplaceno, budou z výcviku vyřazeny.

Výlet – Svět medúz a Aquapark Šutka, Praha

(sobota 8.2.2020)

Výlet pro všechny děti ve výcviku. Kapacita omezena, přihlášky posílejte nejpozději do
čtvrtka 6.2. do 15:00 na email t.hackova@seznam.cz
Sraz:
Program:
S sebou:
Konec akce:
Cena:
Vedoucí akce:

v sobotu 8.2. v 09:00 hod na parkovišti před areálem koupaliště v Ltm
návštěva Světa medúz a Aquaparku Šutka
plavky, ručník, mýdlo, svačinu a pití na celý den, kartičku pojištěnce
v sobotu 8.2. cca v 17:00 hod, děti rozvezeme domů
600,- Kč
Adam Jelínek (722 547 606)

Další závody v roce 2020
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▪
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28.3.

Tábor – 2. kolo ČLM

18.4.

Liberec – 3. kolo ČLM

25.4.

Rumburk – Memoriál

▪

13.-14.6. Žďár – 2. kolo DPP

2.-3.5. Liberec – Ještěd CUP
29.-31.5. Č. Budějovice – MČR
6.6.

▪
▪
▪
▪
▪

17.10.

Litoměřická ploutev

24.10.

Rumburská ploutev

14.-15.11. Finále ligy Mládeže
21.11.

Velká cena Tábora

12.-13.12. Vánoční cena Mostu

Liberec – 4. kolo ČLM,
1. kolo DPP
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20.6.

Přerov – 3. kolo DPP

Účast na závodech u závodních tříd se počítá do celkového hodnocení plavce.
Vysvětlivky:
ČLM = Česká liga mládeže – bodované závody, výsledky jednotlivců se započítávají do ligové soutěže
družstev v rámci Českého svazu potápěčů.
DPP = dálkové ploutvové plavání – závody se odehrávají venku na volné vodě.
Ostatní = závody, kde plavci sbírají zkušenosti a mohou si zaplavat své osobní časy, podle kterých
jsou nasazováni v ČLM (například naše Litoměřická ploutev).
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