
STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO NENÍ URČEN POUZE PRO ODDÍLY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Tento rozpis vychází z obecného rozpisu Středočeského poháru pro nejmladší žactvo.

Bodování a další informace jsou uvedeny v obecném rozpisu. (Viz druhý list souboru)

Podzimní cena Kolína Sportovní oddíl plavání Kolín

21, 100 m znak žačky 31, 100 m polohový závod žačky 

22, 100 m znak žáci 32, 100 m polohový závod žáci 

23, 50 m motýlek žačky 33, 50 m znak žačky 

24, 50 m motýlek žáci 34, 50 m znak žáci 

25, 100 m prsa žačky 35, 100 m volný způsob žačky 

26, 100 m prsa žáci 36, 100 m volný způsob žáci 

27, 50 m volný způsob žačky 37, 50 m prsa žačky 

28, 50 m volný způsob žáci 38, 50 m prsa žáci 

29, 4x50 m polohová štafeta žáci 39, 4x50 m volný způsob žačky 

30, 4x50 m polohová štafeta žačky 40, 4x50 m volný způsob žáci 

Stravování:

II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

Závodiště: 25 m krytý bazén, 5 drah.

Pořadatel zajistí pro zájemce dle objednávek obědy v hodnotě cca 75,- Kč v 

restauraci na bazénu.
Vstup diváků není možný. Závody je možné sledovat z kavárny nad bazénem, která bude 

otevřena.

Všichni řádně přihlášení závodníci ročníku nar. 2004 a mladší.

Ceny Závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců na 1. - 3. místě, a 

závodníci štafet, které se umístí na 1. - 3. místě, obdrží diplom (od KP SKS) a  

věcnou cenu věnovanou pořadatelem soutěže.

Omezení startů: Závodníci a závodnice mohou v každém soutěžním půldnu startovat 

maximálně ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě.

Závod je součástí 4. kola Středočeského poháru pro nejmladší žactvo.

Časový pořad disciplin:

Sobota  5. 10. 2013

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod.

Termín a adresa přihlášek: Oddíly/kluby zasílají přihlášky ve formátu ČSPS .txt na adresu:

Kategorie: Žáci a žačky ročník narození 2003 - Podzimní cena Kolína

Hospodářské podmínky Oddíly  startují  na vlastní  náklady.  

Startovné

Nejpozději před  zahájením druhého  soutěžního půldne  uhradí oddíly 

pořadateli soutěže, za každého startujícího závodníka startovné ve výši 

35,- Kč za start.

Informace: Miloslav Lhotka, tel. 777865786

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO-4.kolo

PODZIMNÍ CENA KOLÍNA

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Závod a pořadatel

Datum a místo konání: 5. 10. 2013 Krytý bazén "Vodní svět" Kolín

miloslav.lhotka@vscht.cz, nejpozději do 28. 9. 2013

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na 

čas. V závodech bude použito pravidlo  dvou startů. Závodníci  budou do 

rozplaveb nasazeni na základě  přihlášených  časů.

Startují:

Žáci a žačky ročník narození 2004 a mladší- Středočeský pohár

V kategorii ročníku 2003 budou přijaty vždy 3 rozplavby, tj. 15 závodníků

 s nejlepšími přihlášenými časy v dané disciplíně

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod. Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.
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