
Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

BOHÁČ Marek (2012) 

1 2 800 m volný způsob - - - 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

BOHÁČ Patrik (2009) 

2 3 1500 m volný způsob 18:47,24 14. 5. 2022 Praha - Eden 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

DOLÍN Daniel (2010) 

2 3 1500 m volný způsob 24:43,21 20. 10. 2022 Praha - Vinohrady 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

HEJNÁ Julie (2010) 

1 1 800 m volný způsob 12:43,12 14. 5. 2022 Praha - Eden 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

KALIVODOVÁ Nikita (2007) 

2 4 1500 m volný způsob 21:47,39 2. 10. 2021 Plzeň - Radbuza 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

KRAMÁR Max (2008) 

2 3 1500 m volný způsob 19:11,08 14. 5. 2022 Praha - Eden 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

SPUSTA Simon (2010) 

2 3 1500 m volný způsob 25:39,43 20. 10. 2022 Praha - Vinohrady 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

STRÁNSKÁ Alexandra (2010) 

1 1 800 m volný způsob 13:17,25 14. 5. 2022 Praha - Eden 

2 4 1500 m volný způsob - - - 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

 

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

SVOBODOVÁ Elen (2007) 

2 4 1500 m volný způsob 19:48,59 14. 5. 2022 Praha - Eden 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

ŠIMSA Ondřej (2006) 

2 5 1500 m volný způsob 17:24,41 6. 11. 2021 Mladá Boleslav 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

ŠIMSA Radek (2006) 

2 5 1500 m volný způsob 16:58,24 30. 8. 2022 Praha - Vinohrady 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

ŠTVERÁK Jakub (2008) 

2 3 1500 m volný způsob 17:19,48 14. 5. 2022 Praha - Eden 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

TICHÝ Václav (2010) 

2 3 1500 m volný způsob 27:28,20 28. 5. 2022 Praha - Radlice 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

WEISSER Karolína (2009) 

1 1 800 m volný způsob 10:49,11 27. 5. 2022 Praha - Radlice 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) 

2 3 1500 m volný způsob 21:32,89 14. 5. 2022 Praha - Eden 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

  



Podzimní 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)  

sobota 5. 11. 2022  sraz před bazénem:  800 K do 7:45, 1500 K 12:45. 
 

ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) 

2 4 1500 m volný způsob 18:38,61 14. 5. 2022 Praha - Eden 
 

Harmonogram: 

1. půlden – 800K (sobota dopo): R: 8:00 - 8:25, Z: 8:30 -> 11:00 

2. půlden – 1500K (sobota poledne): R: 13:00 - 13:25, Z: 13:30 -> ? 16:30 
 

Další informace: 

Kategorie: 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, ostatní „pro čas“, vyhlášení jen disciplíny shodné s MČR žactva. 

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 100 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko, čepičku). 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do čtvrtka 3. 11. do 19:00 u trenéra. 

Všichni budou sedět společně, tradičně podél okna u dráhy č. 6. 

Na závody bude pro diváky vyhrazena část tribuny. 

Plave se od nejmladších po nejstarší. Vyhlášení výsledků průběžně. Po odplavání a nemedailovém umístění lze odcházet. 

Vedoucí Jan Srb a Luc Delmotte a další.  

 

 

 


