Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
BOUČKOVÁ Eliška (2008)
1 1

800 m volný způsob

18:32,40

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
BŘEZINA Tomáš (2003)
1 6

1500 m volný způsob

17:58,11

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
CHÁRA Jakub (2006)
1 4

1500 m volný způsob

21:03,79

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
ČMEJLOVÁ Julie (2006)
1 3

1500 m volný způsob

23:28,60

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
DRAČKA Vojtěch (2003)
1 6

1500 m volný způsob

19:37,41

27. 2. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
EYBL Václav (2006)
1 4

1500 m volný způsob

23:07,60

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)
1 3

1500 m volný způsob

27:36,70

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
GACEK Natalie (2006)
1 3

1500 m volný způsob

24:41,20

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
JUDICKIJ Michal (2004)
1 6

1500 m volný způsob

17:06,29

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
KALIVODOVÁ Nikita (2007)
1 1

800 m volný způsob

14:46,40

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)
1 3

1500 m volný způsob

23:13,57

25. 3. 2018

Praha - Zelený pruh

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)
1 1

800 m volný způsob

13:08,50

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
LAHODA David (2005)
1 4

1500 m volný způsob

18:45,33

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
LIPŠ Václav (2003)
1 6

1500 m volný způsob

19:36,69

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)
1 3

1500 m volný způsob

22:43,81

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
SEDLÁČEK Max (2006)
1 4

1500 m volný způsob

22:38,20

25. 3. 2018

Praha - Zelený pruh

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
ŠIMSA Ondřej (2006)
1 4

1500 m volný způsob

23:22,32

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
ŠIMSA Radek (2006)
1 4

1500 m volný způsob

22:56,09

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
ŠTVERÁK Jakub (2008)
1 2

800 m volný způsob

13:25,60

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)
1 5

1500 m volný způsob

20:15,31

4. 11. 2017

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
SVOBODOVÁ Anežka (2007)
1 1

800 m volný způsob

19:08,20

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
SVOBODOVÁ Elen (2007)
1 1

800 m volný způsob

14:06,40

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
SVOBODOVÁ Klára (2005)
1 3

1500 m volný způsob

22:12,96

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)
1 3

1500 m volný způsob

24:41,84

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
SVOBODOVÁ Nikol (2007)
1 1

800 m volný způsob

14:00,61

20. 5. 2018

Praha - Radlice

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)
1 3

1500 m volný způsob

19:02,45

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
TÁBORSKÁ Adéla (2008)
1

1

800 m volný způsob

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
TIKOVSKÝ Denis (2005)
1 4

1500 m volný způsob

18:46,82

6. 10. 2018

Plzeň - Radbuza

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
VOJTKOVÁ Adéla (2007)
1 1

800 m volný způsob

14:39,70

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)
1 6

1500 m volný způsob

20:06,20

27. 2. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)
1 1

800 m volný způsob

11:59,03

23. 6. 2018

Kladno

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

Krajský přebor Prahy na dlouhé tratě
Praha Radlice (bazén u metra B Radlická, Radlická 298/105, Praha 5, GPS: 50°3'29.309"N, 14°23'26.926"E)
neděle 21. 10. 2018 sraz před bazénem v 7:40
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)
1 1

800 m volný způsob

13:08,40

25. 9. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (neděle dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> ??? 12:00
Další informace:
Kategorie: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a starší bez omezení.
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.
Šatny záloha na klíček mince 10 Kč.
Oddíl hradí startovné všem našim plavcům, kteří mají JOMA TRIČKO. Ostatní platí 100 Kč za start.
Případné odhlášky do 19.10. do 9:00. Odhlášky Jan Srb (777852196).
Všichni budou sedět společně u dráhy č.6.
Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet.
Závodí plavci na základě výsledků na kontrolním startu v září a ti, kteří na tréninku svou účast nenegovali.
Vedoucí Kryštof Šram, Jan Srb a Tomáš Kozubek.

