
Sportovní oddíl plavání Kolín 
 

pořádá 
 

pod záštitou starosty města Kolína Mgr. Bc. Víta Rakušana 
 

Plavecký memoriál Hany Greenfieldové  
(není součástí ČP 2018) 

 
Místo: Kolín (Kmochův ostrov) 

Datum: Neděle, 26.8. 2018  

Informace 

 

 
Všichni plavci registrovaní v ČSPS musí pro přihlášky použít online systém na 
adrese www.statistikaplavani.cz, přihlášky jiným způsobem nebudou 
akceptovány. Členové zahraničních federací a neregistrovaní plavci mohou 
použít přihlašovací formulář na www.sopkolin.com. 

Termín přihlášek: 22.srpna 2018 

informace: Miloslav Lhotka -miloslav.lhotka@vscht.cz 

Tratě+kategorie: 3 km, 1km a 500 m (všechny kategorie), 500 m (veřejnost) 

Časový program: 
 
 
 
 

 
10:00 – 10:30 prezentace 
10:30 - 10:45 popis čísel na 500 m, 1 km and 3 km 
10:50 oficiální zahájení závodů 
11:00 popis tratě pro 3 km, 1 km and 500 m 
11:05 START na 3 km, 1 km and 500 m 
13:15 vyhlášení výsledků 

Limit: - 

Startovné: - 

Závěrečná 
ustanovení: 
 
 

Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální 
situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí 
za zdravotní a technickou způsobilost svých plavců. Neregistrovaní plavci 
startují na vlastní nebezpečí. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
 

 

http://www.statistikaplavani.cz/


TITLE:   THE HANA GREENFIELD MEMORIAL  SWIM (non part of the Czech Cup 2018) 

Venue: Kolín (Kmoch Island) 

Date: Sunday, 26.8. 2018  

Promoter: Sport swimming club Kolín 

Address and 
information: 
 

 
All swimmers must be registered in ČSPS for applications to use the online 
system at www.statistikaplavani.cz , applications will not be accepted in any 
other way. Members of international federations and non-registered 
swimmers use the online system at www.sopkolin.com. 

Deadline: August 22, 2018 

Information: Miloslav Lhotka -miloslav.lhotka@vscht.cz 

Tracks + category: 3 km (all categories), 1km (all categories), 500 m (all categories) 

Time program: 
 
 
 
 
 

 
10:00 – 10:30 Presentation 
10:30 to 10:45 Description Numbers for 500 m, 1 km and 3 km 
10:50 Race Briefing, opening speeches. 
11:00 Check riders for 3 km, 1 km and 500 m 
11:05 START for 3 km, 1 km and 500 m 
12:30 Lunch 
13:15 Prize giving and final speeches 

Limit: - 

Entry fee: free 

Final Provisions: 
 
 

The organizer has the right to change the timetable, if requested by the current 
situation, it shall inform all registered partitions. The entrant section is 
responsible for medical and technical competence of their swimmers. 

  

 

http://www.plavani.info/terminovka/events/?location_id=43
http://www.statistikaplavani.cz/

