
 

 

 
LETNÍ PŘEBORY ODDÍLU PLAVÁNÍ SK MOTORLET PRAHA 

 
Doplňující ustanovení k rozpisu soutěže 

 

• Pořadatel:  Oddíl plavání SK Motorlet Praha 

• Místo:   Praha 5, Radlická 298/105, krytý plavecký bazén – 25m 

• Datum konání: úterý 20. a čtvrtek 22. června 2017 

• Přihlášky:  Formulář “Přihláška pro počítačové zpracování“- exportní formát ČSPS 

nejpozději do neděle 18. června 2017 na adresu: 

skmop@skmop.cz 

Přihláška možná také přes statistikaplavani.cz 
• Startovné:  za každého přijatého závodníka zaplatí vedoucí před zahájením 50 Kč 

• Časový pořad: úterý 20. června 2017  rozplavání   17.15 hod 
začátek závodů 17.30 hod 
ukončení závodů 19.00 hod 

čtvrtek 22. června 2017  rozplavání   16.00 hod 
začátek závodů 16.15 hod 
ukončení závodů 18.00 hod 

 
• Tech. ustanovení: přihlášení závodníci startují v jediné společné kategorii (open) 

    povolený počet startů v souladu s pravidly ČSPS,  
bude použito pravidlo 1. startu 
 

• Omezení:  počet přijatých závodníků bude upraven tak, aby nebyl překročen časový 
harmonogram jednotlivých půldnů 

 
• Výsledky:  budou zpracovány odděleně dle kategorií: 

    ročník 2002 a starší 
ročník 2003 – 2005 

  ročník 2006 – 2007 
  ročník 2008 a mladší 

 
• Informace:  Radek Žikeš (přihlášky, odhlášky), skmop@skmop.cz, 721 950 748 

Lukáš Stříteský (ostatní technické informace), 604 824 889 
 
 
 



 

 

 
 LETNÍ PŘEBORY ODDÍLU PLAVÁNÍ SK MOTORLET PRAHA 

Rozpis disciplín 
 

úterý 20. června 2017    rozplavání   17.15 hod 
začátek závodů 17.30 hod 
ukončení závodů 19.00 hod 

 
 

1 50 m volný způsob ženy 
2 50 m volný způsob muži 
3 50 m prsa ženy 
4 50 m prsa muži 
5 100 m znak ženy 
6 100 m znak muži 
7 100 m motýlek ženy 
8 100 m motýlek muži 
9 4x50 m polohový závod ženy 

10 4x50 m polohový závod muži 
 

 
 
 

čtvrtek 22. června 2017    rozplavání   16.00 hod 
začátek závodů 16.15 hod 
ukončení závodů 18.00 hod 
 
 

11 50 m motýlek ženy 
12 50 m motýlek muži 
13 25 m volný způsob mix 
14 50 m znak ženy 
15 50 m znak muži 
16 100 m prsa ženy 
17 100 m prsa muži 
18 25 m prsa mix 
19 100 m volný způsob ženy 
20 100 m volný způsob muži 
21 4x50 m volný způsob ženy 
22 4x50 m volný způsob muži 

 
 


