Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
CARDA Jan (2005)
1 4

1500 m volný způsob

21:14,20

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
CHÁRA Jakub (2006)
1 4

1500 m volný způsob

25:04,40

2. 4. 2017

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
ČMEJLOVÁ Julie (2006)
1

3

1500 m volný způsob

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
EYBL Václav (2006)
1

4

1500 m volný způsob

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
GREGOŘICA Jan (2005)
1 4

1500 m volný způsob

34:45,80

26. 9. 2017

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
JUDICKIJ Michal (2004)
1 6

1500 m volný způsob

17:36,69

20. 1. 2018

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
KALIVODOVÁ Nikita (2007)
1 1

800 m volný způsob

16:01,91

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)
1 1

800 m volný způsob

13:19,12

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)
1 3

1500 m volný způsob

26:39,50

26. 9. 2017

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
SEDLÁČEK Max (2006)
1 4

1500 m volný způsob

25:45,60

2. 4. 2017

Praha - Podolí

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
ŠIMSA Ondřej (2006)
1

4

1500 m volný způsob

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
ŠIMSA Radek (2006)
1

4

1500 m volný způsob

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
ŠKOPOVÁ Karla (2008)
1 1

800 m volný způsob

15:16,70

26. 9. 2017

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
SVOBODOVÁ Elen (2007)
1 1

800 m volný způsob

14:55,07

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
SVOBODOVÁ Klára (2005)
1 3

1500 m volný způsob

24:53,40

26. 9. 2017

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
SVOBODOVÁ Nikol (2007)
1 1

800 m volný způsob

15:25,27

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)
1 3

1500 m volný způsob

21:43,20

26. 9. 2017

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
TÁBORSKÝ Matyáš (2005)
1 4

1500 m volný způsob

24:42,22

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
TIKOVSKÝ Denis (2005)
1 4

1500 m volný způsob

19:11,86

9. 12. 2017

Kopřivnice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
VOJTKOVÁ Adéla (2007)
1 1

800 m volný způsob

15:37,60

26. 9. 2017

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)
1 6

1500 m volný způsob

21:13,32

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)
1 1

800 m volný způsob

13:04,86

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha – Podolí
sobota 3. 3. 2018
sraz před bazénem v 7:30
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)
1 1

800 m volný způsob

13:39,99

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 10:20
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dorostenci.
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 našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do pátka 2.11. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně.
Poplave se 1 rozplavba na 800K a 3 rozplavby na 1500K.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků 2017 a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Martin Břenda (777571054).

