Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
BŘENDA Martin (1988)
1 8

400 m volný způsob

04:12,24

14. 7. 2006

Praha - Podolí

2 22

1500 m volný způsob

17:26,39

2. 6. 2006

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
BŘEZINA Tomáš (2003)
1 2

50 m volný způsob

00:30,93

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 4

50 m prsa

00:46,96

9. 4. 2016

Praha - Podolí

1 8

400 m volný způsob

05:40,30

28. 10. 2016

Kladno

2 14

50 m znak

00:36,48

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 16

200 m volný způsob

02:35,00

11. 11. 2016

Praha - Zelený Pruh

2 18

100 m prsa

01:36,35

9. 4. 2016

Praha - Podolí

3 24

50 m motýlek

00:39,30

29. 10. 2016

Kladno

3 28

100 m volný způsob

01:08,19

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 32

100 m znak

01:30,64

9. 4. 2016

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
CHALUPA Jakub (2001)
1 4

50 m prsa

00:32,28

18. 3. 2017

Hradec Králové

1 6

200 m znak

-

-

-

1 8

400 m volný způsob

04:59,63

30. 4. 2016

Praha - Podolí

1 12

200 m polohový závod

02:25,03

5. 6. 2016

Praha - Podolí

2 18

100 m prsa

01:09,33

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 22

1500 m volný způsob

20:05,33

30. 4. 2016

Praha - Podolí

3 24

50 m motýlek

00:29,44

19. 3. 2017

Hradec Králové

3 26

400 m polohový závod

05:12,30

18. 6. 2016

Plzeň - Slovany

3 30

200 m prsa

02:28,07

25. 3. 2016

Ostrava

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
DRAČKA Vojtěch (2003)
1 8

400 m volný způsob

06:03,30

19. 3. 2016

Plzeň - Slovany

1 12

200 m polohový závod

02:53,50

28. 5. 2016

Praha - Radlice

2 16

200 m volný způsob

02:56,70

19. 3. 2016

Plzeň - Slovany

2 20

200 m motýlek

02:48,06

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 26

400 m polohový závod

06:18,11

26. 6. 2016

Ústí nad Labem

3 28

100 m volný způsob

01:10,66

1. 4. 2017

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
HÁJKOVÁ Nikola (1988)
1 1

50 m volný způsob

00:33,98

29. 4. 2016

Praha - Podolí

1 3

50 m prsa

00:44,29

24. 4. 2015

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
HORSKÁ Kristýna (1997)
1 3

50 m prsa

00:32,96

26. 5. 2013

Bratislava SVK

1 11

200 m polohový závod

02:14,13

29. 5. 2016

Bergen NOR

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
HORSKÝ Kryštof (2003)
1

2

50 m volný způsob

00:30,20

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1

4

50 m prsa

00:41,21

3. 6. 2016

Praha - Podolí

1 10

100 m motýlek

01:09,55

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 12

200 m polohový závod

02:31,25

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 20

200 m motýlek

02:37,28

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 24

50 m motýlek

00:32,62

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 28

100 m volný způsob

01:03,95

1. 4. 2017

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
HRUNEK Tomáš (2001)
1 2

50 m volný způsob

00:25,93

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 4

50 m prsa

00:34,30

3. 6. 2016

Praha - Podolí

1 8

400 m volný způsob

04:44,23

15. 6. 2015

Plzeň - Slovany

1 10

100 m motýlek

01:02,52

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 12

200 m polohový závod

02:21,36

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 14

50 m znak

00:31,88

9. 4. 2016

Praha - Podolí

2 16

200 m volný způsob

02:05,51

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 20

200 m motýlek

02:16,76

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 24

50 m motýlek

00:29,13

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 26

400 m polohový závod

06:04,03

15. 6. 2014

Pardubice

3 28

100 m volný způsob

00:57,02

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 32

100 m znak

01:11,51

6. 6. 2015

Brno - Lužánky

3 34

800 m volný způsob

09:24,53

1. 10. 2016

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
HUSÁR Juraj (1998)
1

4

50 m prsa

-

-

-

1

10

100 m motýlek

-

-

-

2

18

100 m prsa

-

-

-

3

24

50 m motýlek

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
KLESSY Erik (2001)
1 2

50 m volný způsob

00:29,64

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 6

200 m znak

02:49,87

9. 4. 2016

Praha - Podolí

1 12

200 m polohový závod

-

-

-

2 14

50 m znak

00:33,76

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 16

200 m volný způsob

03:07,20

13. 4. 2013

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
KOPECKÁ Nikola (2001)
1 1

50 m volný způsob

00:34,17

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 3

50 m prsa

00:46,27

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 11

200 m polohový závod

-

-

-

2 13

50 m znak

00:39,97

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 15

200 m volný způsob

-

-

-

2 17

100 m prsa

01:35,03

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 23

50 m motýlek

00:40,86

3. 6. 2016

Praha - Podolí

3 27

100 m volný způsob

01:15,71

1. 10. 2016

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
KOZUBEK Tomáš (1998)
1 2

50 m volný způsob

00:26,06

12. 3. 2017

Praha - Podolí

1 8

400 m volný způsob

04:24,47

1. 7. 2016

Pardubice

2 16

200 m volný způsob

02:05,48

4. 7. 2015

Pardubice

2 22

1500 m volný způsob

17:27,60

3. 6. 2016

Praha - Podolí

3 28

100 m volný způsob

00:55,27

14. 4. 2017

Plzeň - Slovany

3 34

800 m volný způsob

09:05,82

17. 6. 2016

Plzeň - Slovany

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
KUČERA Petr (1990)
8

400 m volný způsob

04:21,63

13. 7. 2012

Praha - Podolí

2 16

200 m volný způsob

02:00,21

12. 7. 2014

Praha - Podolí

3 28

100 m volný způsob

00:55,03

11. 5. 2014

Bratislava SVK

1

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
LAJČUK Leonard (2000)
1 2

50 m volný způsob

00:30,10

21. 1. 2017

Praha - Radlice

1 8

400 m volný způsob

04:34,00

21. 1. 2017

Praha - Radlice

1 10

100 m motýlek

01:11,20

21. 1. 2017

Praha - Radlice

1 12

200 m polohový závod

-

-

-

2 16

200 m volný způsob

02:14,80

21. 1. 2017

Praha - Radlice

2 22

1500 m volný způsob

18:36,40

2. 4. 2017

Praha - Podolí

3 26

400 m polohový závod

-

-

-

3 34

800 m volný způsob

09:27,10

21. 1. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
LIPŠ Václav (2003)
1 2

50 m volný způsob

00:32,27

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 10

100 m motýlek

01:29,80

12. 11. 2016

Praha - Zelený Pruh

1 12

200 m polohový závod

-

-

-

2 14

50 m znak

00:37,49

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 16

200 m volný způsob

02:45,60

21. 1. 2017

Praha - Radlice

3 24

50 m motýlek

00:37,80

29. 10. 2016

Kladno

3 28

100 m volný způsob

01:13,06

1. 4. 2017

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
NOVÁKOVÁ Pavlína (1996)
1 7

400 m volný způsob

04:57,11

14. 4. 2017

Plzeň - Slovany

1 9

100 m motýlek

01:13,04

14. 4. 2017

Plzeň - Slovany

2 19

200 m motýlek

02:37,88

14. 4. 2017

Plzeň - Slovany

2 21

1500 m volný způsob

18:50,80

15. 12. 2016

Plzeň - Slovany

3 23

50 m motýlek

00:33,63

14. 4. 2017

Plzeň - Slovany

3 33

800 m volný způsob

09:47,52

26. 11. 2016

Zlín

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
PĚGŘIM Marko (2002)
1 2

50 m volný způsob

00:29,92

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 4

50 m prsa

00:39,74

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 10

100 m motýlek

01:27,80

28. 5. 2016

Praha - Radlice

2 14

50 m znak

00:36,20

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 18

100 m prsa

01:24,57

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 24

50 m motýlek

00:35,80

22. 12. 2016

Praha - Vinohrady

3 30

200 m prsa

03:02,30

21. 1. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
PLESKOTOVÁ Julie (2002)
1 1

50 m volný způsob

00:28,78

15. 4. 2017

Plzeň - Slovany

1 7

400 m volný způsob

04:46,38

14. 4. 2017

Plzeň - Slovany

1 11

200 m polohový závod

02:41,84

18. 6. 2016

Strakonice

2 15

200 m volný způsob

02:16,49

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 21

1500 m volný způsob

20:13,50

2. 4. 2017

Praha - Podolí

3 23

50 m motýlek

00:32,38

30. 4. 2016

Praha - Podolí

3 27

100 m volný způsob

01:02,57

14. 4. 2017

Plzeň - Slovany

3 33

800 m volný způsob

09:41,89

15. 4. 2017

Plzeň - Slovany

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
ŠOLÍNOVÁ Kamila (2000)
2 13

50 m znak

00:40,82

11. 4. 2015

Praha - Podolí

2 17

100 m prsa

01:32,87

11. 4. 2015

Praha - Podolí

2 21

1500 m volný způsob

21:47,70

1. 10. 2016

Plzeň - Radbuza

3 23

50 m motýlek

00:41,77

12. 4. 2014

Praha - Podolí

3 27

100 m volný způsob

01:16,13

30. 5. 2015

Praha - Podolí

3 29

200 m prsa

03:20,52

30. 4. 2016

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
ŠTĚRBA Vojislav (2001)
3 26

400 m polohový závod

04:56,81

3. 7. 2016

Pardubice

3 34

800 m volný způsob

08:57,26

18. 3. 2017

Hradec Králové

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
SVOBODA Tobiáš (2002)
1 2

50 m volný způsob

00:31,53

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 10

100 m motýlek

-

-

-

2 14

50 m znak

00:36,06

1. 4. 2017

Praha - Podolí

2 16

200 m volný způsob

02:34,80

11. 11. 2016

Praha - Zelený Pruh

2 18

100 m prsa

01:36,00

11. 11. 2016

Praha - Zelený Pruh

3 24

50 m motýlek

00:35,50

22. 12. 2016

Praha - Vinohrady

3 28

100 m volný způsob

01:30,20

12. 4. 2014

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
VÍT Maxmilián (2003)
3 24

50 m motýlek

00:33,20

22. 12. 2016

Praha - Vinohrady

3 28

100 m volný způsob

01:05,26

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 32

100 m znak

01:11,04

1. 4. 2017

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
VRÁNA Miroslav (2001)
1 2

50 m volný způsob

00:29,03

9. 4. 2016

Praha - Podolí

1 4

50 m prsa

00:37,60

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 12

200 m polohový závod

02:45,37

29. 4. 2016

Praha - Podolí

2 18

100 m prsa

01:19,66

1. 4. 2017

Praha - Podolí

3 24

50 m motýlek

00:33,95

30. 4. 2016

Praha - Podolí

3 30

200 m prsa

03:05,60

9. 4. 2016

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje
Praha – Podolí
pátek a sobota 28.- 29. 4. 2017
sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)
1 1

50 m volný způsob

00:30,90

1. 4. 2017

Praha - Podolí

1 9

100 m motýlek

01:16,01

26. 6. 2016

Ústí nad Labem

1 11

200 m polohový závod

02:50,76

9. 4. 2016

Praha - Podolí

2 13

50 m znak

00:36,61

14. 4. 2017

Plzeň - Slovany

2 15

200 m volný způsob

02:29,30

30. 4. 2016

Praha - Podolí

2 19

200 m motýlek

02:49,17

11. 3. 2017

Praha - Podolí

3 23

50 m motýlek

00:33,63

3. 6. 2016

Praha - Podolí

3 25

400 m polohový závod

05:58,77

30. 4. 2016

Praha - Podolí

3 27

100 m volný způsob

01:08,98

9. 4. 2016

Praha - Podolí

3 31

100 m znak

01:16,59

14. 4. 2017

Plzeň - Slovany

Harmonogram:
1. půlden (pátek odpo): R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:15, disciplíny číslo 1.- 12.
2. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 8:50, Z: 9:00 -> 12:30, disciplíny číslo 13.- 22.
3. půlden (sobota odpo): R: 13:30 - 13:55, Z: 14:00 -> 17:20 disciplíny číslo 23.- 34.
Další informace:
Kategorie: bez rozdílu věku. Vyhlašují se odděleně závodníci Prahy a Středočeského kraje.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.
Oddíl hradí startovné všem plavcům.
Všichni budou sedět společně na obvyklém místě u startovní plošinu až po praporky u dráhy č. 8.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Odhlášky pro nemoc se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději v pátek do 8:00.
Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a na konci pomoc
s úklidem závodních věcí z bazénu.

