STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
BOHÁČ Patrik (2009)
1 2

50 m volný způsob

00:46,50

21. 12. 2017

Praha - Vinohrady

1 8

100 m znak

02:02,89

25. 3. 2018

Praha - Zelený pruh

2 11

100 m volný způsob

01:47,72

24. 2. 2018

České Budějovice

2 13

50 m znak

00:52,46

25. 3. 2018

Praha - Zelený pruh

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
CHÁROVÁ Lucie (2009)
1 1

50 m volný způsob

00:45,66

25. 3. 2018

Praha - Zelený pruh

1 3

100 m prsa

02:04,55

20. 1. 2018

Neratovice

2 14

50 m znak

00:53,85

14. 4. 2018

Praha - Podolí

2 18

50 m prsa

00:53,90

25. 3. 2018

Praha - Zelený pruh

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
DUBA Aracy Mahulena (2009)
1 1

50 m volný způsob

00:46,85

21. 4. 2018

Chomutov

1 5

50 m motýlek

01:00,30

21. 6. 2018

Praha - Vinohrady

2 12

100 m volný způsob

01:44,22

16. 6. 2018

Kutná Hora

2 14

50 m znak

00:49,14

16. 6. 2018

Kutná Hora

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
DUBA Kauana Slavka (2009)
1 1

50 m volný způsob

00:45,92

24. 2. 2018

České Budějovice

1 7

100 m znak

01:55,41

25. 3. 2018

Praha - Zelený pruh

2 12

100 m volný způsob

01:45,81

16. 6. 2018

Kutná Hora

2 14

50 m znak

00:51,26

24. 2. 2018

České Budějovice

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
HEJNÁ Julie (2010)
1

1

50 m volný způsob

00:58,16

21. 6. 2018

Praha - Vinohrady

2 14

50 m znak

00:54,26

21. 6. 2018

Praha - Vinohrady

2 18

50 m prsa

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
KUDRNÁČ Adam (2010)
1 2

50 m volný způsob

00:54,35

14. 4. 2018

Praha - Podolí

1 8

100 m znak

-

-

-

2 11

100 m volný způsob

-

-

-

2 13

50 m znak

00:55,09

21. 6. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
SPUSTA Simon (2010)
1

2

50 m volný způsob

-

-

-

2

13

50 m znak

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
TICHÝ Václav (2010)
1

2

50 m volný způsob

-

-

-

2

13

50 m znak

-

-

-

2

17

50 m prsa

-

-

-

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
TIKOVSKÝ Dominik (2009)
1 2

50 m volný způsob

00:42,56

14. 4. 2018

Praha - Podolí

1 8

100 m znak

01:52,29

24. 2. 2018

České Budějovice

2 11

100 m volný způsob

01:36,11

21. 4. 2018

Chomutov

2 19

400 m volný způsob

09:07,20

27. 2. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
VODIČKOVÁ Kateřina (2009)
1

1

50 m volný způsob

00:43,44

21. 6. 2018

Praha - Vinohrady

1

3

100 m prsa

-

-

-

2 18

50 m prsa

00:55,63

21. 6. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO - 4.kolo
PODZIMNÍ CENA KOLÍNA
Kolín (25m, krytý bazén Vodní svět, Masarykova 1041, GPS: 50°1'18.833"N, 15°11'39.272"E)
sobota 6. 10. 2018 doprava vlastní
sraz v 7:45 před bazénem
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)
1 1

50 m volný způsob

00:46,31

10. 6. 2017

Kutná Hora

1 7

100 m znak

02:03,76

25. 3. 2018

Praha - Zelený pruh

2 14

50 m znak

00:51,96

21. 12. 2017

Praha - Vinohrady

2 18

50 m prsa

01:00,39

21. 6. 2018

Praha - Vinohrady

Harmonogram:
1. půlden (sobota dopo): R: 8:15 - 9:05, Z: 9:15 -> 12:30, disciplíny číslo 1.- 10.
2. půlden (sobota odpo): R: 14:00 – 14:20, Z: 14:30 -> ? 18:30, disciplíny číslo 11.- 20.
Další informace:
Kategorie: 2009 a mladší
Štafeta: 10. 4x50 kraulová mix, 20. 4x50 polohová mix.
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.
Po doplavání všech disciplín (i štafety) , může dítě po dohodě odejít s rodiči mimo bazén.
Ceny: diplom a malá věcná cena.
Všichni budou sedět společně.
Letos pro velký počet přihlášených je pro mimostředočeské start jen pro zvané. Mimo máme to štěstí.
Diváci nemají přístup na bazén. Mají možnost závody sledovat z kavárny nad bazénem, která bude otevřena od ?8:30?.
Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 20:00 telefonicky trenérovi (Jan Srb 777 852 196).
Vedoucí akce trenér Aleš Zenáhlík 732131488.

