Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

BEJČEK Martin (1998)
1 2

50 m motýlek

00:26,90

15. 4. 2016

Pardubice

1 8

50 m prsa

00:30,22

15. 4. 2016

Pardubice

1 10

50 m volný způsob

00:25,72

26. 3. 2016

Ostrava

2 12

200 m volný způsob

02:06,31

31. 5. 2015

Praha Podolí

2 20

100 m prsa

01:05,43

12. 3. 2016

Hradec Králové

4 26

100 m motýlek

-

-

-

4 28

200 m prsa

02:17,21

30. 4. 2016

Bratislava SVK

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

ČELŮSTKA Jan (1982)
1 6

1500 m volný způsob

17:25,02

21. 2. 2009

České Budějovice

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

CHALUPA Jakub (2001)
1 2

50 m motýlek

00:31,21

23. 4. 2016

Ústí nad Labem

1 4

50 m znak

00:40,92

12. 4. 2014

Praha Podolí

1 8

50 m prsa

00:32,99

29. 4. 2016

Praha Podolí

2 16

400 m polohový závod

05:18,90

30. 4. 2016

Praha Podolí

2 20

100 m prsa

01:10,72

6. 3. 2016

Praha Podolí

4 28

200 m prsa

02:28,07

25. 3. 2016

Ostrava

4 30

200 m polohový závod

02:28,67

29. 4. 2016

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

EJEM Matyáš (2004)
1

50 m znak

00:52,56

9. 4. 2016

Praha Podolí

50 m volný způsob

00:40,45

9. 4. 2016

Praha Podolí

4

1 10

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

HANZAL Jan (1998)
1

4

50 m znak

00:27,89

15. 4. 2016

Pardubice

2 14

200 m motýlek

02:06,73

30. 4. 2016

Bratislava SVK

4 22

400 m volný způsob

04:06,72

30. 4. 2016

Bratislava SVK

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

HAVRÁNEK Tomáš (1994)
2 14

200 m motýlek

01:59,34

9. 4. 2016

Bratislava SVK

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

HORSKÁ Kristýna (1997)
2 15

400 m polohový závod

04:49,47

12. 3. 2016

Hradec Králové

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

HORSKÝ Kryštof (2003)
1

2

50 m motýlek

00:34,09

23. 4. 2016

Ústí nad Labem

1

4

50 m znak

00:35,78

9. 4. 2016

Praha Podolí

1

8

50 m prsa

00:51,48

11. 4. 2015

Praha Podolí

50 m volný způsob

00:31,00

23. 4. 2016

Ústí nad Labem

1 10

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

HRUNEK Tomáš (2001)
1 2

50 m motýlek

00:30,14

9. 4. 2016

Praha Podolí

1 8

50 m prsa

00:36,04

9. 4. 2016

Praha Podolí

1 10

50 m volný způsob

00:27,06

9. 4. 2016

Praha Podolí

2 12

200 m volný způsob

02:12,06

9. 4. 2016

Praha Podolí

2 14

200 m motýlek

02:24,75

9. 4. 2016

Praha Podolí

4 26

100 m motýlek

01:04,22

9. 4. 2016

Praha Podolí

4 30

200 m polohový závod

03:03,33

13. 4. 2013

Praha Podolí

4 32

100 m volný způsob

00:58,89

9. 4. 2016

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

JUDICKIJ Michal (2004)
1

2

50 m motýlek

00:36,91

23. 4. 2016

Ústí nad Labem

1

4

50 m znak

00:36,28

14. 5. 2016

Hradec Králové

1

8

50 m prsa

00:47,50

50 m volný způsob

00:35,88

9. 4. 2016

Praha Podolí

1 10

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

KLESSY Erik (2001)
50 m znak

00:37,01

9. 4. 2016

Praha Podolí

1 10

50 m volný způsob

00:30,57

9. 4. 2016

Praha Podolí

4 24

100 m znak

01:19,20

9. 4. 2016

Praha Podolí

4 32

100 m volný způsob

01:21,21

13. 4. 2013

Praha Podolí

1

4

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

KOPECKÁ Nikola (2001)
1 1

50 m motýlek

00:41,10

1 3

50 m znak

00:42,55

1 7

50 m prsa

00:48,00

1 9

50 m volný způsob

00:36,37

9. 4. 2016

Praha Podolí

9. 4. 2016

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

KOZUBEK Matěj (1996)
1 6

1500 m volný způsob

16:14,43

12. 7. 2014

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

KOZUBEK Tomáš (1998)
1 2

50 m motýlek

00:29,13

16. 5. 2015

Pardubice

1 6

1500 m volný způsob

17:31,85

18. 4. 2015

Plzeň Slovany

1 10

50 m volný způsob

00:26,29

29. 5. 2015

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

KRASTELEVA Anastasiia (1996)
1

1

50 m motýlek

00:29,49

25. 4. 2015

Praha Podolí

1

9

50 m volný způsob

00:27,77

5. 4. 2015

Plzeň Slovany

100 m prsa

01:22,20

2 19

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

LANDSMANNOVÁ Šárka (1975)
9

50 m volný způsob

00:29,40

4. 5. 2012

Praha Podolí

2 11

200 m volný způsob

02:19,78

7. 5. 2016

Pardubice

1

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

MORAVČÍKOVÁ Martina (1988)
1 7

50 m prsa

00:31,45

23. 8. 2014

Berlín GER

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

MUSELOVÁ Tereza (2001)
1 1

50 m motýlek

00:30,51

23. 4. 2016

Ústí nad Labem

1 5

800 m volný způsob

09:23,61

12. 12. 2015

Hódmezővásárhely HUN

2 15

400 m polohový závod

05:02,97

30. 4. 2016

Praha Podolí

2 19

100 m prsa

01:17,44

25. 4. 2015

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

MUSELOVÁ Veronika (2004)
1 1

50 m motýlek

00:43,81

19. 3. 2016

Plzeň Slovany

1 3

50 m znak

00:42,03

11. 4. 2015

Praha Podolí

1 7

50 m prsa

00:43,89

19. 3. 2016

Plzeň Slovany

1 9

50 m volný způsob

00:35,21

11. 4. 2015

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

NOLL David (1999)
1 2

50 m motýlek

00:25,64

1. 5. 2016

Bratislava SVK

2 12

200 m volný způsob

01:57,05

26. 3. 2016

Ostrava

4 26

100 m motýlek

00:56,58

15. 4. 2016

Pardubice

4 30

200 m polohový závod

02:15,08

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

NOVÁK Petr (1996)
2

50 m motýlek

00:24,53

15. 4. 2016

Pardubice

4 26

100 m motýlek

00:54,04

20. 5. 2016

Londýn GBR

1

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

PLESKOTOVÁ Julie (2002)
1 1

50 m motýlek

00:32,38

30. 4. 2016

Praha Podolí

1 3

50 m znak

00:34,60

9. 4. 2016

Praha Podolí

2 11

200 m volný způsob

02:19,22

9. 4. 2016

Praha Podolí

4 23

100 m znak

01:16,08

19. 3. 2016

Plzeň Slovany

4 29

200 m polohový závod

02:42,10

29. 4. 2016

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

ŠKOCH Jan (1978)
2 12

200 m volný způsob

02:08,83

2. 6. 2013

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

SMETANA Ondřej (1988)
2 14

200 m motýlek

02:20,94

14. 7. 2012

Praha Podolí

4 26

100 m motýlek

01:01,69

30. 5. 2015

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

ŠOLÍNOVÁ Kamila (2000)
1

3

50 m znak

00:40,82

11. 4. 2015

Praha Podolí

1

7

50 m prsa

00:43,29

29. 4. 2016

Praha Podolí

1

9

50 m volný způsob

00:33,32

11. 4. 2015

Praha Podolí

100 m prsa

01:32,87

11. 4. 2015

Praha Podolí

2 19

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

VRÁNA Miroslav (2001)
2

20

100 m prsa

01:20,05

30. 4. 2016

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

Praha 2016
Praha Podolí (venkovní, 50m)
pátek - neděle 3.- 5. 6. 2016

sraz před bazénem v pátek ve 12:40

ZAŇKOVÁ Tereza (2002)
1

1

50 m motýlek

00:33,99

23. 4. 2016

Ústí nad Labem

1

5

800 m volný způsob

12:32,20

3. 10. 2015

Plzeň Radbuza

1

7

50 m prsa

00:42,10

7. 11. 2015

Louny

2 13

200 m motýlek

02:52,46

23. 4. 2016

Ústí nad Labem

2 17

200 m znak

03:01,31

11. 4. 2015

Praha Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 11.- 20.
3. půlden (sobota odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 16:00 - ? 19:30 ?, finále pátečních a sobotních disciplín
4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 14:00 ?, disciplíny číslo 21.- 32.
5. půlden (neděle odpo): R: 14:00 – 14:50, Z: 15:00 - ? 18:00 ?, dopoledních disciplín
Další informace:
Plave na finále. V sobotu a v neděli vždy 3 nejrychlejší rozplavby a pak zbytek od začátku programu. V pátek jen 1
rozplavba 800K a 1500K. Ostatní rozplavby dlouhých tratěí na závěr programu.
Kategorie: 2003 a starší, 2004
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a
nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v
oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl platí startovné ve výši 80Kč za start.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u vstupu do pánské šatny.
Diváci budou mít k zakoupení zvýhodněné vstupenky na vstup do areálu za 30 Kč. Trenéři poradí jak…
Vedoucí: Martin Břenda.

