
Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

BORYSLAVSKYI Ivan (2004) 

1 6 200 m znak 02:10,10 6. 3. 2021 Kharkiv (UKR) 

2 14 50 m znak 00:27,06 2. 4. 2022 Pardubice 

3 28 100 m volný způsob 00:54,05 20. 3. 2022 České Budějovice 

3 32 100 m znak 00:58,45 6. 12. 2021 Dnipro (UKR) 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

BŘEZINA Tomáš (2003) 

1 2 50 m volný způsob 00:26,13 1. 4. 2022 Pardubice 

1 4 50 m prsa 00:31,47 3. 4. 2022 Pardubice 

1 12 200 m polohový závod 02:16,15 3. 4. 2022 Pardubice 

2 18 100 m prsa 01:09,47 11. 9. 2021 Praha - Podolí 

2 20 200 m motýlek 02:21,18 5. 6. 2021 Liberec 

3 24 50 m motýlek 00:28,50 10. 9. 2021 Praha - Podolí 

3 28 100 m volný způsob 00:56,73 2. 4. 2022 Pardubice 

3 30 200 m prsa 02:32,91 12. 9. 2021 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

EYBL Václav (2006) 

1 2 50 m volný způsob 00:27,89 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 8 400 m volný způsob 05:23,34 2. 3. 2019 České Budějovice 

2 16 200 m volný způsob 02:34,38 2. 3. 2019 České Budějovice 

2 22 1500 m volný způsob 22:40,60 14. 4. 2019 Praha - Podolí 

3 28 100 m volný způsob 01:00,47 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

3 34 800 m volný způsob 12:57,04 3. 3. 2018 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

FERUSOVÁ Alexandra (2006) 

1 1 50 m volný způsob 00:30,29 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

1 3 50 m prsa 00:37,22 1.3. 2020 České Budějovice 

1 9 100 m motýlek 01:17,44 1.3.2020 České Budějovice 

2 15 200 m volný způsob 02:18,92 29.2.2020 České Budějovice 

2 17 100 m prsa 01:22,49 29.2.2020 České Budějovice 

3 23 50 m motýlek 00:34,71 2.3.2019 České Budějovice 

3 27 100 m volný způsob 01:04,30 1.3.2020 České Budějovice 

3 29 200 m prsa 02:58,03 2.3.2019 České Budějovice 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

GACEK Natalie (2006) 

1 9 100 m motýlek 01:14,48 24. 4. 2022 Zlín 

1 11 200 m polohový závod 02:44,01 27. 9. 2020 Pardubice 

2 13 50 m znak 00:39,53 13. 4. 2019 Praha - Podolí 

2 15 200 m volný způsob 02:32,49 26. 9. 2020 Pardubice 

3 23 50 m motýlek 00:32,96 28. 5. 2021 Praha - Podolí 

3 27 100 m volný způsob 01:07,51 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

HANZAL Jan (1998) 

1 2 50 m volný způsob 00:25,46 2. 6. 2017 Praha - Podolí 

1 4 50 m prsa 00:32,88 3. 6. 2017 Praha - Podolí 

1 6 200 m znak 02:06,92 22. 6. 2019 České Budějovice 

1 8 400 m volný způsob 04:04,93 6. 7. 2017 Praha - Podolí 

1 10 100 m motýlek 00:57,77 3. 4. 2022 Pardubice 

1 12 200 m polohový závod 02:06,85 12. 7. 2018 Praha - Podolí 

2 14 50 m znak 00:27,23 22. 6. 2019 České Budějovice 

2 16 200 m volný způsob 01:56,20 4. 5. 2018 Bratislava (SVK) 

2 18 100 m prsa 01:09,92 3. 6. 2017 Praha - Podolí 

2 20 200 m motýlek 02:05,20 26. 5. 2018 Pardubice 

2 22 1500 m volný způsob 16:11,28 25. 3. 2016 Ostrava 

3 24 50 m motýlek 00:26,79 19. 5. 2017 Pardubice 

3 26 400 m polohový závod 04:32,90 20. 4. 2018 Graz (AUT) 

3 28 100 m volný způsob 00:53,85 21. 6. 2019 České Budějovice 

3 30 200 m prsa 02:31,83 2. 6. 2018 Praha - Podolí 

3 32 100 m znak 00:59,03 20. 6. 2019 České Budějovice 

3 34 800 m volný způsob 08:25,03 13. 7. 2018 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

KALIVODOVÁ Nikita (2007) 

1 1 50 m volný způsob 00:34,87 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 5 200 m znak 03:22,39 3. 3. 2019 České Budějovice 

1 11 200 m polohový závod 03:08,84 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

2 15 200 m volný způsob 03:06,05 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

2 17 100 m prsa 01:37,63 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

3 23 50 m motýlek 00:43,35 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

3 27 100 m volný způsob 01:15,84 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

3 33 800 m volný způsob – náhradnice č.5 13:10,77 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

KRAMÁR Max (2008) 

1 2 50 m volný způsob 00:27,92 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

1 6 200 m znak 02:41,85 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

2 14 50 m znak 00:34,23 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

2 16 200 m volný způsob 02:26,10 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

3 28 100 m volný způsob 01:02,93 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

3 32 100 m znak 01:15,63 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

LAJČUK Leonard (2000) 

1 2 50 m volný způsob 00:29,58 28. 4. 2017 Praha - Podolí 

1 6 200 m znak - - - 

1 12 200 m polohový závod 02:30,67 23. 2. 2020 Praha - Podolí 

2 16 200 m volný způsob 02:15,60 28. 4. 2018 Praha - Podolí 

2 20 200 m motýlek - - - 

3 28 100 m volný způsob 01:04,29 28. 4. 2018 Praha - Podolí 

3 30 200 m prsa 02:51,40 22. 2. 2020 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

NELIBA Tadeáš (2003) 

1 8 400 m volný způsob 04:14,55 10. 9. 2021 Praha - Podolí 

1 12 200 m polohový závod 02:23,53 12.9.2019 Ústí nad Labem 

2 16 200 m volný způsob 02:00,63 11. 9. 2021 Praha - Podolí 

2 22 1500 m volný způsob 17:01,77 11. 9. 2021 Praha - Podolí 

3 26 400 m polohový závod 05:00,00 2. 4. 2022 Pardubice 

3 34 800 m volný způsob 08:57,50 11. 9. 2021 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

NOVÁK Adam (2002) 

1 4 50 m prsa 00:31,76 13.7.2018 Praha - Podolí 

1 10 100 m motýlek 00:58,65 18. 6. 2021 Ústí nad Labem 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

NOVÁKOVÁ Alžběta (2004) 

1 3 50 m prsa 00:36,17 3. 4. 2022 Pardubice 

1 5 200 m znak 02:47,01 14.4.2018 Praha - Podolí 

1 11 200 m polohový závod 02:34,35 18. 6. 2021 Ústí nad Labem 

3 23 50 m motýlek 00:29,82 2. 4. 2022 Pardubice 

3 25 400 m polohový závod 05:30,30 16.2.2019 Praha - Podolí 

3 29 200 m prsa 02:49,38 12. 9. 2021 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

NOVÁKOVÁ Soňa (2005) 

1 1 50 m volný způsob 00:30,63 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

2 13 50 m znak 00:35,29 23. 4. 2021 Pardubice 

3 23 50 m motýlek 00:34,73 26. 9. 2020 Pardubice 

3 27 100 m volný způsob 01:05,79 25. 4. 2021 Pardubice 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

PEŠTOVÁ Andrea (2005) 

1 1 50 m volný způsob 00:29,14 1. 4. 2022 Pardubice 

1 9 100 m motýlek 01:09,21 22. 4. 2022 Zlín 

2 19 200 m motýlek 02:55,94 26. 9. 2020 Pardubice 

3 23 50 m motýlek 00:31,25 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

3 27 100 m volný způsob 01:03,72 26. 2. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

POKORNÁ Emily (2006) 

1 1 50 m volný způsob 00:30,83 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 3 50 m prsa 00:51,36 24.2.2018 České Budějovice 

1 7 400 m volný způsob - - - 

1 11 200 m polohový závod 02:50,62 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

2 13 50 m znak 00:35,25 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

2 15 200 m volný způsob 03:01,41 16.6.2018 Strakonice 

3 23 50 m motýlek 00:35,04 29.2.2020 České Budějovice 

3 27 100 m volný způsob 01:08,13 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

3 31 100 m znak 01:14,66 26. 3. 2022 Praha - Podol 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

REISSMÜLLER Tomáš (2005) 

1 6 200 m znak 02:19,14 27.3.2021 Lublin (POL) 

1 12 200 m polohový závod 02:18,57 22. 4. 2022 Zlín 

2 16 200 m volný způsob 02:04,67 29.5.2021 Praha - Podolí 

2 22 1500 m volný způsob 16:54,36 23. 4. 2022 Zlín 

3 26 400 m polohový závod 04:51,01 12.9.2021 Praha – Podolí 

3 28 100 m volný způsob 00:58,24 29.8.2020 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

RENC Jakub (1999) 

1 2 50 m volný způsob 00:24,95 23. 2. 2020 Praha - Podolí 

1 10 100 m motýlek 00:57,03 26. 4. 2019 Bratislava (SVK) 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

SVOBODOVÁ Elen (2007) 

1 5 200 m znak 02:48,82 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

1 9 100 m motýlek - - - 

2 13 50 m znak 00:38,11 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

2 15 200 m volný způsob 02:34,46 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

3 23 50 m motýlek 00:36,35 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

3 31 100 m znak 01:20,44 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

SVOBODOVÁ Klára (2005) 

1 1 50 m volný způsob 00:30,52 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

1 3 50 m prsa 00:44,80 2. 6. 2018 Praha - Podolí 

2 13 50 m znak 00:36,68 23. 4. 2021 Pardubice 

2 17 100 m prsa 01:39,42 2. 3. 2019 České Budějovice 

3 23 50 m motýlek 00:38,66 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

3 27 100 m volný způsob 01:06,57 1. 6. 2019 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

SVOBODOVÁ Nikol (2007) 

1 1 50 m volný způsob 00:32,35 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

1 3 50 m prsa 00:49,34 3. 3. 2019 České Budějovice 

2 15 200 m volný způsob 02:32,79 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

2 17 100 m prsa 01:32,96 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

3 27 100 m volný způsob 01:10,12 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ŠIMSA Ondřej (2006) 

2 20 200 m motýlek 02:30,89 1. 4. 2022 Pardubice 

2 22 1500 m volný způsob 17:39,89 23. 4. 2022 Zlín 

3 34 800 m volný způsob 09:21,48 23. 4. 2022 Zlín 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ŠIMSA Radek (2006) 

2 22 1500 m volný způsob 17:19,20 1. 4. 2022 Pardubice 

3 34 800 m volný způsob 09:04,93 24. 4. 2022 Zlín 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ŠKOPOVÁ Barbora (2009) 

1 1 50 m volný způsob 00:31,90 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 5 200 m znak – náhradnice č.1 02:44,64 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 11 200 m polohový závod 02:51,51 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ŠKOPOVÁ Karla (2008) 

1 1 50 m volný způsob 00:29,21 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 5 200 m znak - - - 

1 11 200 m polohový závod 03:03,10 27. 6. 2020 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ŠTĚRBA Vojislav (2001) 

1 8 400 m volný způsob 04:13,34 26. 4. 2019 Praha - Podolí 

1 12 200 m polohový závod 02:15,94 6. 7. 2017 Praha - Podolí 

2 16 200 m volný způsob 02:01,95 3. 6. 2017 Praha - Podolí 

2 22 1500 m volný způsob 16:37,07 16. 2. 2019 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ŠTĚRBOVÁ Lenka (1994) 

1 1 50 m volný způsob 00:29,10 23.4.2021 Pardubice 

1 3 50 m prsa 00:41,11 28.3.2015 Hradec Králové 

1 9 100 m motýlek 01:08,17 26.4.2019 Praha - Podolí 

1 11 200 m polohový závod 02:29,32 26.4.2019 Praha - Podolí 

2 13 50 m znak 00:32,45 27.4.2013 Ostrava 

2 17 100 m prsa - - - 

2 19 200 m motýlek 02:23,50 19.3.2022 České Budějovice 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) 

1 1 50 m volný způsob 00:29,56 13.3.2016 Hradec Králové 

1 3 50 m prsa 00:35,47 17.6.2016 Plzeň – Slovany 

1 5 200 m znak 02:27,05 15.4.2017 Plzeň - Slovany  

1 7 400 m volný způsob 04:41,24 18.3.2017 Hradec Králové 

1 9 100 m motýlek 01:04,76 17.6.2016 Plzeň - Slovany 

1 11 200 m polohový závod 02:27,84 30.4.2016 Ostrava 

2 13 50 m znak 00:32,59 17.6.2016 Plzeň - Slovany 

2 15 200 m volný způsob 02:13,70 12.3.2016 Hradec Králové 

2 17 100 m prsa 01:19,72 1.5.2016 Ostrava 

2 19 200 m motýlek 02:22,02 15.4.2016 Pardubice 

2 21 1500 m volný způsob 18:20,95 2.4.2016 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ŠTVERÁK Jakub (2008) 

1 2 50 m volný způsob 00:30,15 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 6 200 m znak 02:39,08 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 8 400 m volný způsob 04:49,91 1. 4. 2022 Pardubice 

2 14 50 m znak 00:36,43 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

2 16 200 m volný způsob 02:15,16 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

2 22 1500 m volný způsob – náhradník č.9 18:20,30 27. 3. 2022 Praha - Podolí 

3 28 100 m volný způsob 01:05,94 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

3 34 800 m volný způsob – náhradník č.10 09:47,26 1. 4. 2022 Pardubice 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) 

1 3 50 m prsa 00:37,59 24.6.2019 Liberec 

1 7 400 m volný způsob 04:48,09 30.6.2018 Plzeň - Slovany 

2 15 200 m volný způsob 02:16,15 15.6.2019 Zlín 

3 33 800 m volný způsob 09:49,86 15.6.2019 Zlín 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ULIPOVÁ Michaela (1997) 

1 5 200 m znak 02:30,79 5.4.2015 Plzeň - Slovany  

3 31 100 m znak 01:11,97 20. 6. 2019 České Budějovice 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

 

VEREMIIEV Maksim (2005) 

1 2 50 m volný způsob 00:25,80 12.11.2021 Kharkiv (UKR) 

1 6 200 m znak - - - 

1 10 100 m motýlek 01:03,71 16.2.2022 Dnipro (UKR) 

2 14 50 m znak 00:28,47 16.2.2022 Dnipro (UKR) 

2 16 200 m volný způsob 02:33,01 16.12.2017 Košice (SVK) 

3 24 50 m motýlek 00:27,75 16.2.2022 Dnipro (UKR) 

3 28 100 m volný způsob 00:57,02 12.11.2021 Kharkiv (UKR) 

3 32 100 m znak 01:02,61 16.2.2022 Dnipro (UKR) 

 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

WEISSER Karolína (2009) 

1 1 50 m volný způsob 00:32,08 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 7 400 m volný způsob – náhradnice č.11 - - - 

1 9 100 m motýlek - - - 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ZÁMEČNÍK Matěj (2004) 

1 6 200 m znak 02:37,34 29. 5. 2021 Praha - Podolí 

1 8 400 m volný způsob 05:15,06 11. 9. 2021 Praha - Podolí 

1 12 200 m polohový závod 02:35,13 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

2 16 200 m volný způsob 02:15,79 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

2 20 200 m motýlek 02:53,39 11. 9. 2021 Praha - Podolí 

3 26 400 m polohový závod 05:36,79 29. 5. 2021 Praha - Podolí 

3 30 200 m prsa - - - 

3 32 100 m znak 01:12,80 30. 5. 2021 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) 

1 9 100 m motýlek 01:13,38 22. 4. 2022 Zlín 

1 11 200 m polohový závod 02:37,89 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

2 15 200 m volný způsob 02:21,65 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

3 23 50 m motýlek 00:34,67 22. 4. 2022 Zlín 

3 27 100 m volný způsob 01:06,73 1. 6. 2019 Praha - Podolí 

3 31 100 m znak 01:13,93 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 

 

 

  



Krajský přebor dorostu a dospělých Prahy a Středočeského kraje 

Praha – Podolí  

pátek a sobota 29.- 30. 4. 2022  sraz přímo na bazéně vždy 15 minut před rozplaváním 
 

ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) 

1 1 50 m volný způsob 00:27,86 22. 4. 2022 Zlín 

1 3 50 m prsa 00:34,86 2. 4. 2022 Pardubice 

1 11 200 m polohový závod 02:25,11 22. 4. 2022 Zlín 

2 13 50 m znak 00:31,94 23. 4. 2022 Zlín 

2 17 100 m prsa 01:14,61 23. 4. 2022 Zlín 

3 29 200 m prsa 02:39,22 24. 4. 2022 Zlín 
 

Harmonogram: 

1. půlden (pátek odpo):  R: 15:00 - 15:40, Z: 15:45 -> 19:30, 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 - 14:10, Z: 14:15 -> 18:00 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 se provádí na telefonu trenéra Jana Srba (777852196) nejpozději ve čtvrtek do 18:59. 

Po odplavání všech svých disciplín po dohodě s trenéry lze odejít domů. Přesto je vhodné zůstat a fandit ostatním a pomoc s úklidem 

časomíry. A kdo by nevěděl co před závody, potřebovali bychom pomoc s 8 deskami a 2 kejsy na bazén ve 14:00. 

Vedoucí akce: Jan Srb 777852196, v sobotu i trenér Břenda. 

 

 


