
PLZEŇSKÝ VODNÍKPLZEŇSKÝ VODNÍK
Plzeň - SlovanyPlzeň - Slovany 17. prosince 201217. prosince 2012

Místo konání: Plavecký bazén - Slovany, bazén:  25 m, 10 drah

Časový pořad: Pondělí 17.prosince 2012 15.00 - 15.30  prezentace v klubovně SlPl
 15.30          rozplavání

16.00  zahájení závodů

Přihlášky: Nejpozději do 15.12.2012  v on-line systému ČSPS, případně emailem v officielní
 elektronické přihlášce  ČSPS ve formátu XLS nebo TXT

Přijatí:  Všichni řádně přhlášení závodníci budou přijati
Odhlášky: Do termínu přihlášek
Startovné: 40,- Kč za každý přijatý start. Uhradí vedoucí klubů při presentaci
 i za předem neodhlášené starty
Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců, plave se přímo na čas, ruční měření, závodí se podle
 platných Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a tohoto rozpisu. 
Omezení startů: Dle Soutěžního řádu ČSPS - ročník 2002 - 3 starty, ročník 2003 a mladší - 2 starty
Podmínky účasti: Všichni startující musí být řádně registrováni u ČSPS.
Vyhlášení vítězů: Bude provedeno dle jednotlivých ročníků žáků a žaček. První tři závodníci v každé disciplíně
 obdrží diplom a pohárek, případně drobnou upomínkovou cenu.
Informace: email: srailova@bazenslovany.cz, tel: Radka Šrailová 737 037 564

Radka Šrailová Ing. Tomáš Kotora
tajemnice SlPl   předseda SlPl

Program disciplín
rozpl. 15.30 závody 16.00
    1.   50m motýlek žačky roč. 2002 - 2004
    2.   50m motýlek žáci roč. 2002 - 2004
    3.   25m volný způsob žačky roč. 2006 a ml.
    4.   25m volný způsob žáci roč. 2006 a ml.

 
    7.   50m znak žačky roč. 2002 a ml.
    8.   50m znak žáci roč. 2002 a ml.
    9.   50m prsa žačky roč. 2002 a ml.
  10.   50m prsa žáci roč. 2002 a ml.
  11.   50m volný způsob žačky roč. 2002 a ml.
  12.   50m volný způsob žáci roč. 2002 a ml.

    5. 100m polohový závod žačky roč. 2002 - 2004
    6. 100m polohový závod žáci roč. 2002 - 2004

na závěr tradiční výlov kaprana závěr tradiční výlov kapra
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