
1. kolo

1. kolo

nebo SMS na mob. 606506758

Mgr. Michal Hrstka, mobil: 606506758

závod.

16

1, 200 m znak žáci 11, 200 m motýlek žáci

2, 200 m znak žačky 12, 200 m motýlek žačky

3, 50 m volný způsob žáci 13, 50 m prsa žáci

4, 50 m volný způsob žačky 14, 50 m prsa žačky

5, 100 m prsa žáci 15, 100 m volný způsob žáci

6, 100 m prsa žačky 16, 100 m volný způsob žačky

7, 50 m motýlek žáci 17, 50 m znak žáci

8, 50 m motýlek žačky 18, 50 m znak žačky

9, 400 m volný způsob žáci 19, 200 m polohový závod žáci

10, 400 m volný způsob žačky 20, 200 m polohový závod žačky

21, 1500 m volný způsob žáci

30., 31. 400 m polohový závod, 32., 33. 200 m prsa a 42. 800 m

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

volný   způsob.  Pro   závodníky  ročníku  2004   nejsou   vypsány 

Omezení startů:

Systém soutěže:

Hospodářské podmínky:

Kategorie:

KRAJSKÁ ZÁKLADNÍ SOUTĚŽ ŽACTVA - 1. kolo východní oblast

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: východ Lokomotiva Nymburk - plavecký oddíl

Datum a místo konání: 28.3.2015 Plavecký bazén Nymburk

nasazeni na základě přihlášených časů.

Závody  se plavou v  rozplavbách  přímo na  čas. Jednotlivé  discipliny se  

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Informace:

s  pořádáním  soutěže,  tj. nájemné  za pronájem  bazénu plus odměny 

rozhodčím, a to úměrně počtu startů všech závodníků oddílu.

Oddíly  startují na  vlastní náklady  a hradí  podíl na nákladech spojených

Žáci a žačky

Pro  závodníky  ročníku  2005  nejsou  vypsány  discipliny  1., 2. 

200 m znak, 11., 12. 200 m  motýlek, 21. 1500  m volný způsob,  

ročník narození 2004 a 2003

Závodníci a závodnice  mohou startovat  maximálně  ve třech disciplinách 

za soutěžní půlden. 

discipliny  11., 12.  200 m  motýlek  a  30., 31.  400 m  polohový 

Odhlášky: Pá 27.3.2015 do 9:00hod. Na email: mis18@seznam.cz

Rozplavání 14,00 - 14,25 hod.

ročník narození 2002 a 2001

žáci a žačky

1. půlden - začátek závodů 9,00 hod.

   1. kolo

žáci a žačky

2. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

plavou společně pro všechny tři kategorie a závodníci budou do rozplaveb 

Startují:

Časový pořad disciplin:

Všichni řádně přihlášení žáci a žačky ročníků 2001 - 2005

ročník narození 2005

http://www.lokomotiva-nymburk.cz/


Informace: 

Hodnocení: Do výsledků  jednotlivých kol  soutěže bude  každá kategorie  hodnocena 

Závodníci, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na 1. - 3. místě obdrží

samostatně.

diplom. 

Ceny:

Informace pro trenéry a rodiče:   
Vstup na bazén bude možný od 7:30hod.  
Žádáme vedoucí, aby dodržovali pravidlo 1 trénera na 10 plavců. 
Primárně jsou sedadla na galerii bazénu určena plavcům a trenérům!  
Rodiče mají prostor za lavicemi. 
Připomínáme všem, že se zámky na skříňky nepůjčují! 
V prostoru plavčíkárny budeme za symbolický příspěvěk , vařit kávu vedoucím a trenérům. 
 
Těšíme se! 

http://www.lokomotiva-nymburk.cz/

