PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA – 24 HODÍN V BAZÉNE
Organizátor:

Mesto Košice, Mestská časť Staré mesto Košice, Asociácia športu pre
všetkých
Spoluorganizátor:
Športové gymnázium SNP č. 104 Košice, Ústav telesnej výchovy a športu
UPJŠ Košice
Dátum a čas konania: 10.10.2013 12.00 hod. – 11.10.2013 12.00 hod.
Miesto konania:
Krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov č.4, Košice
Účastníci:
Maximálny počet - od najmladších po najstarších obyvateľov mesta Košice
V roku 2007 sa štafety zúčastnilo 1626 ľudí, v roku 2008 1107 občanov, v
roku 2009 sa z ekonomických dôvodov neuskutočnila, v roku 2010 bola
účasť na štafete v počte 1149 občanov a v roku 2011 účasť 1 206.
V minulom roku sa do štafety aktívne zapojilo 1407 ľudí. Vo všetkých
predchádzajúcich ročníkoch Košice vždy vyhrali v súťaži miest SR.
Otvorenie:
10.10.2013 o 11.50 hod. - primátor mesta Košice, MUDr. Richard Raši,
PhD., MPH
Organizačné pokyny:
Účasť - Plaveckej štafety sa zúčastňuje čo najväčší počet obyvateľov mesta Košíc všetkých
vekových kategórií. Prezentácia účastníkov je pri bazéne/v šatni (?)
VSTUP VOĽNÝ !
Cieľ- cieľom štafety je naučiť obyvateľov mesta osvojiť si činnosti vedúce k zdravému životnému
štýlu prostredníctvom športu zážitkovou formou.
Výsledok - sčítavať sa bude počet obyvateľov mesta, ktorí zaplávu jednu z disciplín a jednotlivé
úseky, na ktorých budú plávať. Súčtom získame celkovú účasť obyvateľov na štafete mesta a
celkovú odplávanú vzdialenosť.
Disciplíny štafety:
1. štartovať sa môže v ľubovoľných spôsoboch (kraul, prsia, znak, motýlik, a iné nesúťažné štýly)
2. vybrať si je možné z disciplín 25 m, 50 m, resp. 100 metrov ľubovoľným spôsobom
3. pre vekové kategórie materských škôl a ostatnú mládež, ktorá nemá istotu, je možnosť plávať aj
s plaveckou vestou, ktorú dostanú zapožičanú od plaveckej školy Aqua
4. plávať sa bude v dvoch dráhach 50 m bazéna a dvoch dráhach 25 m bazéna (podľa výberu)
Ceny - v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod. budú vylosovaní účastníci štafety odmeňovaní vecnými
cenami. Každý účastník dostane účastnícky list štafety mesta.
Priebeh štafety:
11.45 zahájenie, otvorenie plaveckej štafety – primátor mesta a viceprimátorka mesta
12.00 štart prvého úseku štafety – primátor, viceprimátori, starostovia a poslanci mesta a
mestských častí, zamestnanci Magistrátu mesta a miestnych úradov mestských častí, žiaci
základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl, široká verejnosť
13.00 – 5.00 široká verejnosť (športové kluby, obchodné a výrobné spoločnosti, plavecká škola,
dôchodcovia ........)
05.00 – 12.00 plavci ŠKP Košice a Marea, vodní pólisti ŠKP Košice, ČH Hornets a ATU,
synchroplavkyne Marea, triatlonový klub Pegas, verejnosť
12.00 ukončenie štafety – odoslanie výsledkov pre médiá
Info: 0905 297 832 – Mgr. Ivan Šulek – Magistrát mesta Košice / šport

