
 

 

Západočeský pohár 
12. ročník 

 

 

Sdružená krajská komise plavání Západních Čech 
  2. dubna 2016 

  Bazén -  Plzeň Slovany 
10 drah, 50m 

  

 

 



Termín přihlášek:  25. března 2016 – online na www.statistikaplavani.cz 
 

Informace:         Radka Šrailová,  

            tel. +420737037564, email: srailova@bazenslovany.cz 

   Jan Bažil 

           tel. +420737751551, email: bazil@sport-service.cz 

 

Objednávky ubytování: Mgr. Patrik Davídek 

    Tel. +420 734 258 820, email: davidek@bazenslovany.cz 

 

Objednávky stravování: Renata Majerová 

    Tel. +420 735 170 532, email: restaurace@bazenslovany.cz 

 

Startovné:   60,- Kč / přijatý start 

 

Prezentace:   sobota 2. 4. 2016    7:00 – 8:00 hodin 
                           
Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu. 

 

Závody jsou soutěžemi jednotlivců pro plavce ročníku narození 2001 a starší. Všechny disciplíny s výjimkou závodu na 

200 m polohový závod se plavou v rozplavbách přímo na čas. Do rozplaveb jsou závodníci a závodnice nasazováni podle 

přihlášených časů. Do finále na 200 m polohový závod postoupí 10 nejrychlejších mužů a žen. Vítězové 200m PZ obdrží 

putovní pohár. Ve všech disciplínách obdrží závodníci na 1. – 3. místě medaili a diplom, v disciplíně 200 m PZ pohár a 

diplom. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet rozplaveb a přijatých závodníků, v disciplínách č. 1, 2, 19, 20, 33 a 34 

mohou být plavci nasazeni po dvou na dráze. 

Za nejlepší bodovaný výkon v kategorii žen a mužů jsou vypsány finanční odměny:  

1. místo 2000,- Kč; 2. místo 1500,- Kč a 3. místo 1000,- Kč 

 

Program a časový pořad: 

Sobota 2. dubna 2016 

Zahájení v 8:15 hodin (rozplavání od 7:15 hodin) 
Sobota 2. dubna 2016 

Zahájení 90 minut po skončení dopoledního 

programu 

1  400 m volný způsob  muži  21 200 m volný způsob muži 

2  400 m volný způsob ženy  22 200 m volný způsob ženy 

3 50 m znak muži  23 100 m znak muži 

4 50 m znak ženy  24 100 m znak ženy 

5 200 m prsa muži  25 100 m prsa muži 

6 200 m prsa ženy  26 100 m prsa ženy 

7 50 m motýlek muži  27 400 m polohový závod muži 

8 50 m motýlek ženy  28 400 m polohový závod ženy 

9 200 m polohový závod – rozplavby muži  29 100 m motýlek Muži 

10 200 m polohový závod – rozplavby ženy  30 100 m motýlek Ženy 

11 50 m prsa muži  31 100 m volný způsob Muži 

12 50 m prsa  ženy  32 100 m volný způsob Ženy 

13 200 m znak  muži  121 200 m polohový závod - finále Muži 

14 200 m znak  ženy  122 200 m polohový závod – finále Ženy 

15 50 m volný způsob  muži  33 1500 m volný způsob Muži 

16 50 m volný způsob  ženy  34 1500 m volný způsob Ženy 

17 200 m motýlek  muži     

18 200 m motýlek  ženy     

19 800 m volný způsob  muži     

20 800 m volný způsob  ženy     
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