
Místo konání
Hala míčových sportů KV Areny
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

GPS: 50°13‘26.1“N 12°50‘41.9“E • 50.223919, 12.844963 • 
6RFV+HX Karlovy Vary

• Bezplatné parkoviště u haly

• Bufet pro diváky v hale

• Fotografické služby Fotozamoment

• Prodej gymnastických potřeb Sasaki (pouze v sobotu)

• Plavecký a relaxační bazén vedle haly

• Obchodní centrum Varyáda naproti KV Areně přes řeku  
(5 min. pěšky)

Navštivte v Karlových Varech
• Vánoční trhy ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní

• Lázeňské centrum – projděte se po lázeňském centru Karlo-
vých Varů od  Muzea Jana Bechera až ke  Grandhotelu Pupp 
(trasa vyznačena na  mapě). Navštivte kolonády, kde může-
te ochutnat termální prameny, prohlédnout si Vřídlo a  na-
sát lázeňskou atmosféru. Informace a  tipy najdete na webu  
www.karlovyvary.cz.

• Rozhledna Diana – kamenná rozhledna nad lázeňskou zónou 
vám poskytne neopakovatelný výhled na celé město. Využijte 
pohodlný přístup lanovkou od Grandhotelu Pupp.

• Návštěva lázní – navštivte Alžbětiny lázně, městské lázně se 
stoletou tradicí, bazénem a více jak 60 procedurami. Vybírat 
a rezervovat můžete na www.spa5.cz.

• Karlovarská Becherovka – je světoznámý likér, jehož ochut-
návku si nenechejte ujít. Navštivte Jan Becher Muzeum s his-
torickou expozici výroby světoznámého likéru spojenou s de-
gustací. Více na www.janbecher.cz.

• Sklárna Moser – vyrábí přes 150 výrobků z křišťálového skla 
ceněných v  celém světě. Navštívit můžete muzeum a  ab-
solvovat prohlídku hutě s  ruční výrobou. Informace na   
www.moser-glass.com.

Společenský večer
Dovolujeme si vás v jako účastníky MČR pozvat na společné se-
tkání, které proběhne v sobotu 8. prosince 2018 od 18:30 hodin 
v Hotelu Marttel Karlovy Vary. Více informací o ceně a rezervaci 
najdete v přiložené pozvánce.

Doprava
Automobily:
Přímo u KV Areny je velké bezplatné parkoviště. Vjezd auto-
mobilů do lázeňského území není povolen. Parkování v ulicích 
centra města je placené.  

V centru doporučujeme podzemní parkovací dům na Náměstí 
Milady Horákové (40 Kč / hod.) - www.garazekarlovyvary.cz. 

Dále je možné placené parkování na ploše za dopravním termi-
nálem nebo u Tržnice.

Bezplatné parkoviště nejblíže centra je u hotelu Marttel, pěšky 
cca 10 minut do centra - cesta vyznačena na mapě.

Možno je také využít placené parkování v Mariánskolázeňské 
ulici (30 Kč / hod.) nebo přímo u GH Pupp (50 Kč / hod.)

Autobusy:
Z  Prahy jezdí autobusy StudentAgency nebo Flixbus. Pokud 
budete následně využívat městkou hromadnou dopravu, do-
poručujeme vystoupit již na zastávce „Tržnice“, což je centrální 
uzel MHD. Odjezdy z Karlových Varů jsou pak jen z Terminálu.

Vlaky:
Vlakem přijedete na „Horní nádraží“, odkud pojedete libovol-
ným autobusem MHD směrem k Tržnici.

MHD:
Schema linek, jízdní řády a  jízdné najdete na  www.dpkv.cz. 
Všechny linky vedou přes centrální uzel Tržnice.

Do KV Areny jedou od Tržnice autobusy č. 2, 3 a 6.

K Hotelu Marttel se dostanete od Tržnice autobusy č. 3 a 15.

Ubytování
Hotel Marttel - ubytování pro rozhodčí, ostatní účastníci 
do naplnění kapacity hotelu - www.hotelmarttel.cz. Při rezer-
vaci uveďte „Ubytování na MČR v moderní gymnastice“

Další tipy:

Europenzion - www.europension.cz

Penzion Karel IV - www.penzionkarel.cz

Penzion Fan - www.penzionfan.cz

Hotel Romania - www.romania.cz

Časový program
Předběžný časový program, může být ještě úpraven před za-
hájením mistrovství. Snažili jsme se maximálně rozumně posu-
nout konec závodů, aby vzdálenější účastníci měli prostor na 
dopravu. Nicméně prosím počítejte i s možným zpožděním a 
nespoléhejte na předběžný čas ukončení.

Linie A - 8. 12. 2018 Dvojice / trojice 9. 12. 2018

Otevření haly 7:00 Otevření haly 7:30

Prezence 8:00 – 9:00 Prezence 8:00 – 9:00

Rozcvičení 8:00 – 9:50 Rozcvičení 8:30 – 9:50

Prezence RO 9:00 Prezence RO 9:00

Školení RO 9:00 – 9:30 Školení RO 9:00 – 9:30

Porada činovníků 9:30 – 9:45 Porada činovníků 9:30 – 9:45

Zahájení 10:00 Zahájení 10:00

Vyhlášení NML, NST 13:15 Vyhlášení NML, NST 12:45

Druhá prezence 13:30 – 14:00 Druhá prezence 13:30 – 13:45

Rozcvičení 13:45 – 14:45 Rozcvičení 13:00 – 14:20

Školení RO 14:15 – 14:30 Školení RO 13:45 – 14:00

Porada činovníků 14:30 – 14:45 Porada činovníků 14:00 – 14:15

Zahájení 15:00 Zahájení 14:30

Vyhlášení JUN, SEN 16:45 Vyhlášení JUN, SEN 16:45

Kontakt
Jiří Herian • 602 495 191 • info@gymnastika-kv.cz

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MODERNÍ GYMNASTICE

společné skladby linie A • skladby dvojic a trojic • 8. - 9. prosince 2018

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
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