Názov podujatia:

24 hodinová plavecká štafeta Európskych miest športu
Nitra 2018 – Banská Bystrica 2017– Košice 2016

Usporiadateľ:

Mesto Košice – Referát športu a mládeže

Spoluorganizátori:

Active life n.o., Tramtaria n.o., splavujeme.sk

Termín a miesto konania:

27. a 28.12.2018, Mestská krytá plaváreň

Časy:

Začiatok 27.12.2018 o 12.00 hod., Koniec 28.12.2018 do 12.00 hod.

Vstupné:

Bezplatné podujatie

Kontaktná osoba:

Ivan Šulek +421 905 297 832, Marián Švekuš +421 907 900 721

Merania medzi mestami:
- počet naplávaných kilometrov (KE 50 m bazén a BB – 50 m bazén, NR – 25 m bazén)
- počet účastníkov (v rámci dohovoru bude môcť plavec preplávať ľubovoľný počet metrov,
nebude sa striktne brať, že plavec môže plávať len raz a môže preplávať len 100 m – ústupok
voči NR, aby vedela zabezpečiť plavcov počas celých 24 hodín)
- nepretržité plávanie v jednej dráhe počas celých 24 hodín štafetovým spôsobom
(dohmat/odraz resp. odskok)

Ocenenia:
a.) Najrýchlejší plavec, najrýchlejšia plavkyňa, najstarší plavec, najstaršia plavkyňa, najmladší
plavec, najmladšia plavkyňa – všetci celkovo za 24 hodín. Prihlásiť do súťaže sa môžu
dobrovoľne, zápisom do zoznamu pri bazéne, kde uvedú meno, priezvisko a vek, resp.
zaplávaný čas, telefón a email adresu. Po ukončení a vyhodnotení im budú doručené
zaujímavé vecné ceny
b.) Skupina s najväčším počtom plavcov v pomere k členskej základni – počítajú sa iba plavci
v pridelených hodinách organizátorom – podmienka prezenčná listina overená skrutátorom
počas hodiny. Najlepšia skupina získa preplatené 2 dráhy na dve hodiny (spolu 4 dráhy) od
mesta Košice podľa vlastného výberu v roku 2019
c.) Skupina s najviac odplávanými metrami (počet účastníkov nie je podmienkou) za 1 hodinu.
Najlepšia skupina získa preplatené 2 dráhy na dve hodiny (spolu 4 dráhy) od mesta Košice
podľa vlastného výberu v roku 2019
d.) Najviac lajkov na vlastnom, resp. klubovom Facebooku, najviac FB zdieľaní 24 hodinovky –
potvrdenie po akcii 29.12. 2018 – zaslať printscreen na adresu: ivan.sulek@kosice.sk Víťaz
získa vecnú cenu

SPRIEVODNÉ PODUJATIE – PLAVECKÁ 24 HODINOVKA PRE VEREJNOSŤ
Tematika:

Pirátska tematika – výzdoba, animátori v pirátskom prevlečení

Programové aktivity:

Zábavné podujatie pre celé rodiny, pre mladých aj pre tých skôr narodených.

a) fotobox – fotenie pre účastníkov pred plachtou, jednofarebnou plochou, s možnosťou výberu
z rôznych pozadí v elektronickej podobe a následnom vytlačení
fotografie do rúk účastníkov, prípadne zaslanie na e-mail. Fotografie
budú obsahovať logá: Mesto Košice, Referát športu a mládeže,
Tramtaria, Active life a názov Plavecká 24 hodinovka. Návštevníci si
budú môcť vybrať z 8 rôznych pozadí.
Čas: 27.12.2018 12.00 – 22.00 a 28.12.2018 od 10.00 – 12.00
Dodáva: Tramtaria / Róbert Schwarcz - Peter Krbaťa
b) detské lodičky a zorbingové gule– 2x lode a 2x guľa + 2 dozerajúci
- možnosť si vyskúšať, sadnúť si do loďky a zabaviť sa
- dozerajúci dáva pozor na dieťa v člne alebo v lopte, a v prípade
tvorenia sa dlhého radu čakajúcich detí, zváži čas detí strávených
v člne, v zorbingovej guli.
Čas: 27.12.2018 13.00 – 22.00 a 28.12.2018 od 10.00 – 12.00
Dodáva: Tramtária / Róbert Schwarcz

d) trblietavé tetovanie: 1 maskérka
- účastníci si budú môcť urobiť nezávadné tetovanie, neznečisťujúce
vodu v bazéne. Trvácnosť tetovania je 10 umytí.
Čas: 27.12.2018 14.00 – 19.00 a 28.12.2018 od 10.00 – 12.00
Dodáva: Tramtária / Róbert Schwarcz
d) pirátske aktivity – Séria niekoľkých športových stanovíšť zameraná pre celé rodiny.
Séria niekoľkých športových stanovíšť zameraná na silu, dôvtip,
šikovnosť, ale hlavne zábavu celej rodiny. Po absolvovaní 6x
pirátskych stanovíšť a úloh vyhrávajú deti sladkú odmenu v pirátskej
základni. Napr. stratený pirát - návrat z bludiska, pirátsky kvíz,
pirátsky súboj silákov /vhodný aj pre dospelých/. Zábavnou tímovou
aktivitou bude aj "plavba" na pirátskej lodi, kde bude musieť prejsť
posádka nami určenú trať. V rámci týchto stanovíšť sú pripravené
pirátske dekorácie a kostými animátorov. Súčasťou bude aj
nafukovací, cca 3,5 m vysoký pirát – dominanta. Každé dieťa sa musí
zaregistrovať a základni pirátov, kde získava papierovú pirátsku
čiapku, pirátsku kartu /kde sa zapisuje absolvovanie jednotlivých
stanovíšť/ a na záver - po absolvovaní stanovíšť - diplom
Čas: 27.12.2018 14.00 – 19.00 a 28.12.2018 od 10.00 – 12.00
Dodáva: Project Active life s.r.o. / Tomáš Gáll
e) veľké lode – Súťaž v pretláčaní sa na lodi. Možnosť zapojiť sa budú mať jednotlivci ale aj tímy.
Súťažiaci sedia oproti sebe v jednom člne. Každý vesluje svojim
smerom až do chvíle, kým sa jeden z posádky nedotkne pomyselnej
čiary deliacej čln na polovicu Cieľom aktivity je pritiahnuť súpera za
pomyselnú čiaru ako v preťahovaní lanom. Aktivita sa bude realizovať
v prípade záujmu účastníkov podujatia, ktorí sa nahlásia zodpovednej
osobe za túto aktivitu.
Čas: 27.12.2018 16.00 – 20.00 a 28.12.2018 od 10.00 – 12.00
Dodáva: splavujeme.sk / Jana Šimčáková
h) ozvučenie / (osvetlenie a dymostroj na dotvorenie pirátskej atmosféry)
Čas: 27.12.2018 12.00 – 21.00 a 28.12.2018 od 10.00 – 12.00
Dodáva: Project Active life s.r.o. / Tomáš Gáll + DJ Camp
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade neočakávaných situácií.

PROGRAM:
27.12.2018
10.00 – 11.30 - zabezpečenie výzdoby a posledné úpravy pred štartom
12.00

- oficiálne odštartovanie 24 hodinovej plaveckej štafety Európsky miest športu
NITRA 2018 – BANSKÁ BYSTRICA 2017 – KOŠICE 2016
- pláve sa bez prestávky v 50 m bazéne, kde bude vyčlenená 1 dráha
- možnosť vyskúšať si detské lodičky, zorbingové gule v 25 m bazéne
- možnosť vytvorenia vlastnej fotografie s rôznym pozadím na pamiatku z podujatia
- atmosféru dotvára reprodukovaná hudba + osvetlenie a dymostroj

14.00 – 18.00 - pirátske športové hry
- trblietavé maľovanie
16.00 – 21.00 - súťaž v pretláčaní sa na lodí. Možnosť zapojiť sa budú mať jednotlivci ale aj tímy.
21.00 – 00.00 - organizátorom k dispozícií reproduktor s podmazovou reprodukovanou hudbou
28.12.2018
00.00 – 10.00 - organizátorom k dispozícií reproduktor s podmazovou reprodukovanou hudbou
10.00 – 12.00 - možnosť vyskúšať si detské lodičky, zorbingové gule v 25 m bazéne
- možnosť vytvorenia vlastnej fotografie z rôznym pozadím na pamiatku z podujatia
- pirátske športové hry
- trblietavé maľovanie
- súťaž v pretláčaní sa na lodi. Možnosť zapojiť sa budú mať jednotlivci ale aj tímy
- atmosféru dotvára reprodukovaná hudba

