
Jan Srb -

1,   50 m volný způsob ženy 13,   50 m znak ženy

2,   50 m volný způsob muži 14,   50 m znak muži

3,   50 m prsa ženy 15,   200 m volný způsob ženy

4,   50 m prsa muži 16,   200 m volný způsob muži

5,   200 m znak ženy 17,   100 m prsa ženy

6,   200 m znak muži 18,   100 m prsa muži

7,   400 m volný způsob ženy 19,   200 m motýlek ženy

8,   400 m volný způsob muži 20,   200 m motýlek muži

9,   100 m motýlek ženy 21,   1500 m volný způsob ženy

10,   100 m motýlek muži 22,   1500 m volný způsob muži

11,   200 m polohový závod ženy

12,   200 m polohový závod muži
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Termín odhlášek: do středy 22. 4. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

Hospodářské podmínky: oddíly startují na vlastní náklady.  

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

jedna rozplavba s tím, že plavat mohou 2 závodníci na dráze.

přihlášek, uvedenými v IS ČSPS. 

Omezení:

Informace:

Každý závodník smí v  jednom závodním půldnu startovat maximálně 

ve  3  disciplinách. Start  mimo soutěž  není povolen. Pořadatel omezí 

počet rozplaveb tak, aby jednotlivé závodní půldny nepřesáhly 4 hod.

Způsob kvalifikace:

uhradí oddíl/klub startovné ve výši 50,- Kč za start. Způsob úhrady 

bude upřesněn později.

tel. 777 852 196.

pátek 17. 4. 2020

do středy 15. 4. 2020  

Seznam přijatých závodníků:

Přihlášky: IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

Systém soutěže: závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, jako finále. 

Startovné: za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení 

těchto STD, neodhlášeného  případně neomluveného závodníka 

ROZPISY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KP SKS ČSPS

LETNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Datum a místo konání:

Pořadatel:

Termín přihlášek:

Bohemians Praha

24. a 25. 4. 2020         Praha - Podolí

nejlepšími výkony zaplavanými v roce 2019 a v roce 2020 do termínu

V disciplinách 800 a 1500 VZ bude do programu zařazena vždy pouze 

Rozplavání 8,15 - 8,55 hod.Rozplavání 15,00 - 15,40 hod.

2. půlden - sobota 25. 4. 2020  

začátek závodů 15,45 hod.

do soutěže budou přijati pouze závodníci ročníku 2007 a starší. 

začátek závodů 9,00 hod.

Časový pořad disciplin:

1. půlden - pátek 24. 4. 2020 



23,   50 m motýlek ženy

24,   50 m motýlek muži

25,   400 m polohový závod ženy

26,   400 m polohový závod muži

27,   100 m volný způsob ženy

28,   100 m volný způsob muži

29,   200 m prsa ženy

30,   200 m prsa muži

31,   100 m znak ženy

32,   100 m znak muži

33,   800 m volný způsob ženy

34,   800 m volný způsob muži  
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Měření časů: automatické časoměrné zařízení

závodníci, kteří se umístí v hodnocení  Středočeského  kraje na 1. - 3. 

místě obdrží medaili a diplom.

začátek závodů 14,15 hod.

společně. Vyhodnocení bude provedeno odděleně.

Závodiště:

pro  sestavení  startovní listiny s  doplněnými  náhradníky  jsou  oddíly

povinny  potvrdit  svou  účast  a  jednotlivé  starty  svých  závodníků

nejpozději v pátek 24. 4. 2020 do 12,00 hod. na tel. č. 777 852 196.

50 m krytý bazén, 8 drah.

Potvrzení účasti:

Ceny:

Vyhodnocení: závodníci  Prahy a Středočeského  kraje poplavou  jednotlivé discipliny 

Rozplavání 13,30 - 14,10 hod.

3. půlden - sobota  25. 4. 2020


