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Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 
 

Zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 28. 
 

Kozinova 2788 / 3, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 
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Věc: doplňující informace k účasti na plaveckých závodech Košařův memoriál 

 

1.) V klubovně bazénu bude probíhat prezence a odsouhlasení přihlášených závodníků. 

2.) Startovné bude uhrazeno pouze převodem, na základě odsouhlasení počtu startujících 

z daného klubu. Pověřená osoba toto ztvrdí svým podpisem. Faktura se splatností 14 dní 

bude odeslána k proplacení po závodech na e-mailovou adresu uvedenou v adresáři ČSPS 

(nebo na tu, která bude uvedená u prezence). 

3.) Vstup divákům v době konání plaveckých závodů bude umožněn POUZE bez obuvi 

na ochoz bazénu (tento prostor využívají i dívky, které tudy chodí do dámské šatny). Počet 

míst je omezený daným prostorem. Diváci mají zakázaný vstup do bazénové haly. 

4.) Záloha na zámek od šatní skříňky je =100,- Kč nebo oproti platnému průkazu se Jménem, 

Příjmením a fotografií. 

5.) Do šatních skříněk budou závodníci puštěni výhradně po dvojicích. 

6.) Ve vstupní hale jsou závodníci povinni se zout nebo přezout. Vstup do šaten je zakázán 

v obuvi, ve které do vstupní haly přijdete z venku. 

Žáci a muži tak MUSÍ učinit ještě nahoře před schodištěm. 

7.) V průběhu závodů bude probíhat fotografování, svůj nesouhlas sdělte předem (GDPR). 

8.) Odpadky ukládejte prosím do předem připravených nádob v celém areálu. 

9.) Ze sprch vstupujte do šaten JEN řádně osušení. 

 

Věříme, že pro hladký a bezproblémový průběh vašich závodů, budete výše uvedená 

pravidla dodržovat. 

 

Přejeme vám mnoho osobních úspěchů ve formě zaplavaných osobních rekordů a skvělých 

zážitků z 69. ročníku Košařova memoriálu. 

 

 S pozdravem sportu zdar a plavání zvlášť 

 

……………………...…………… 

 Luboš Ibrmajer, prezident spolku. 
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