Dlouhé tratě
Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E)
neděle 25. 3. 2018 sraz před bazénem v 11:15
BŘEZINA Tomáš (2003)
1 4

1500 m volný způsob

18:59,77

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (neděle poledne): Rozplavání: předběžně 11:30 - 11:55, Závody: 12:00 -> 13:30, disciplíny číslo 1.- 4.
Další informace:
Dlouhé tratě je „náhradní“ závod za KP na dlouhé tratě v Podolí. Plave se o polední přestávce KPŽ nejmladšího žactva.
Soutěží se o dobrý pocit a zaplavání si dobrého osobáku, jako oficiální čas do dalších závodů.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku JOMA a plavou v zelené oddílové čepičce.
100Kč na vratnou zálohu na zámeček v šatně nebo vlastní zámeček.
Oddíl hradí startovné 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku).
Všichni budou sedět společně, tradičně u dráhy č. 1.;
Pro diváky je otevřená tribuna.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 22. 3. do 19:00 u trenéra.
Vedoucí: Jan Srb (777852196), trenéři: Tomáš Kozubek a Kryštof Šram.
www.boh.cz

Dlouhé tratě
Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E)
neděle 25. 3. 2018 sraz před bazénem v 11:15
CHÁRA Jakub (2006)
1 4

1500 m volný způsob

21:57,31

3. 3. 2018

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (neděle poledne): Rozplavání: předběžně 11:30 - 11:55, Závody: 12:00 -> 13:30, disciplíny číslo 1.- 4.
Další informace:
Dlouhé tratě je „náhradní“ závod za KP na dlouhé tratě v Podolí. Plave se o polední přestávce KPŽ nejmladšího žactva.
Soutěží se o dobrý pocit a zaplavání si dobrého osobáku, jako oficiální čas do dalších závodů.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku JOMA a plavou v zelené oddílové čepičce.
100Kč na vratnou zálohu na zámeček v šatně nebo vlastní zámeček.
Oddíl hradí startovné 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku).
Všichni budou sedět společně, tradičně u dráhy č. 1.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 22. 3. do 19:00 u trenéra.
Vedoucí: Jan Srb (777852196), trenéři: Tomáš Kozubek a Kryštof Šram.
www.boh.cz

Dlouhé tratě
Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E)
neděle 25. 3. 2018 sraz před bazénem v 11:15
EYBL Václav (2006)
1 4

1500 m volný způsob

24:04,45

3. 3. 2018

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (neděle poledne): Rozplavání: předběžně 11:30 - 11:55, Závody: 12:00 -> 13:30, disciplíny číslo 1.- 4.
Další informace:
Dlouhé tratě je „náhradní“ závod za KP na dlouhé tratě v Podolí. Plave se o polední přestávce KPŽ nejmladšího žactva.
Soutěží se o dobrý pocit a zaplavání si dobrého osobáku, jako oficiální čas do dalších závodů.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku JOMA a plavou v zelené oddílové čepičce.
100Kč na vratnou zálohu na zámeček v šatně nebo vlastní zámeček.
Oddíl hradí startovné 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku).
Všichni budou sedět společně, tradičně u dráhy č. 1.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 22. 3. do 19:00 u trenéra.
Vedoucí: Jan Srb (777852196), trenéři: Tomáš Kozubek a Kryštof Šram.
www.boh.cz

Dlouhé tratě
Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E)
neděle 25. 3. 2018 sraz před bazénem v 11:15
KALIVODOVÁ Nikita (2007)
1 1

800 m volný způsob

15:54,50

27. 2. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle poledne): Rozplavání: předběžně 11:30 - 11:55, Závody: 12:00 -> 13:30, disciplíny číslo 1.- 4.
Další informace:
Dlouhé tratě je „náhradní“ závod za KP na dlouhé tratě v Podolí. Plave se o polední přestávce KPŽ nejmladšího žactva.
Soutěží se o dobrý pocit a zaplavání si dobrého osobáku, jako oficiální čas do dalších závodů.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku JOMA a plavou v zelené oddílové čepičce.
100Kč na vratnou zálohu na zámeček v šatně nebo vlastní zámeček.
Oddíl hradí startovné 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku).
Všichni budou sedět společně, tradičně u dráhy č. 1.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 22. 3. do 19:00 u trenéra.
Vedoucí: Jan Srb (777852196), trenéři: Tomáš Kozubek a Kryštof Šram.
www.boh.cz

Dlouhé tratě
Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E)
neděle 25. 3. 2018 sraz před bazénem v 11:15
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)
1

3

1500 m volný způsob

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (neděle poledne): Rozplavání: předběžně 11:30 - 11:55, Závody: 12:00 -> 13:30, disciplíny číslo 1.- 4.
Další informace:
Dlouhé tratě je „náhradní“ závod za KP na dlouhé tratě v Podolí. Plave se o polední přestávce KPŽ nejmladšího žactva.
Soutěží se o dobrý pocit a zaplavání si dobrého osobáku, jako oficiální čas do dalších závodů.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku JOMA a plavou v zelené oddílové čepičce.
100Kč na vratnou zálohu na zámeček v šatně nebo vlastní zámeček.
Oddíl hradí startovné 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku).
Všichni budou sedět společně, tradičně u dráhy č. 1.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 22. 3. do 19:00 u trenéra.
Vedoucí: Jan Srb (777852196), trenéři: Tomáš Kozubek a Kryštof Šram.
www.boh.cz

Dlouhé tratě
Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E)
neděle 25. 3. 2018 sraz před bazénem v 11:15
ŘEZNÍČKOVÁ Alžběta (2006)
13

1500 m volný způsob – NÁHRADNICE, rozhodne se ve čtvrtek

---

Harmonogram:
1. půlden (neděle poledne): Rozplavání: předběžně 11:30 - 11:55, Závody: 12:00 -> 13:30, disciplíny číslo 1.- 4.
Další informace:
Dlouhé tratě je „náhradní“ závod za KP na dlouhé tratě v Podolí. Plave se o polední přestávce KPŽ nejmladšího žactva.
Soutěží se o dobrý pocit a zaplavání si dobrého osobáku, jako oficiální čas do dalších závodů.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku JOMA a plavou v zelené oddílové čepičce.
100Kč na vratnou zálohu na zámeček v šatně nebo vlastní zámeček.
Oddíl hradí startovné 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku).
Všichni budou sedět společně, tradičně u dráhy č. 1.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 22. 3. do 19:00 u trenéra.
Vedoucí: Jan Srb (777852196), trenéři: Tomáš Kozubek a Kryštof Šram.
www.boh.cz

Dlouhé tratě
Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E)
neděle 25. 3. 2018 sraz před bazénem v 11:15
SEDLÁČEK Max (2006)
1 4

1500 m volný způsob

24:22,00

27. 2. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle poledne): Rozplavání: předběžně 11:30 - 11:55, Závody: 12:00 -> 13:30, disciplíny číslo 1.- 4.
Další informace:
Dlouhé tratě je „náhradní“ závod za KP na dlouhé tratě v Podolí. Plave se o polední přestávce KPŽ nejmladšího žactva.
Soutěží se o dobrý pocit a zaplavání si dobrého osobáku, jako oficiální čas do dalších závodů.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku JOMA a plavou v zelené oddílové čepičce.
100Kč na vratnou zálohu na zámeček v šatně nebo vlastní zámeček.
Oddíl hradí startovné 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku).
Všichni budou sedět společně, tradičně u dráhy č. 1.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 22. 3. do 19:00 u trenéra.
Vedoucí: Jan Srb (777852196), trenéři: Tomáš Kozubek a Kryštof Šram.
www.boh.cz

Dlouhé tratě
Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E)
neděle 25. 3. 2018 sraz před bazénem v 11:15
TIKOVSKÝ Denis (2005)
1 4

1500 m volný způsob

19:09,19

27. 2. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle poledne): Rozplavání: předběžně 11:30 - 11:55, Závody: 12:00 -> 13:30, disciplíny číslo 1.- 4.
Další informace:
Dlouhé tratě je „náhradní“ závod za KP na dlouhé tratě v Podolí. Plave se o polední přestávce KPŽ nejmladšího žactva.
Soutěží se o dobrý pocit a zaplavání si dobrého osobáku, jako oficiální čas do dalších závodů.
S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.
Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku JOMA a plavou v zelené oddílové čepičce.
100Kč na vratnou zálohu na zámeček v šatně nebo vlastní zámeček.
Oddíl hradí startovné 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku).
Všichni budou sedět společně, tradičně u dráhy č. 1.
Pro diváky je otevřená tribuna.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 22. 3. do 19:00 u trenéra.
Vedoucí: Jan Srb (777852196), trenéři: Tomáš Kozubek a Kryštof Šram.
www.boh.cz

