
 

Oblastní přebor staršího žactva 

Podzim 2014 
 

Pořadatel: Kosatky Karviná-oddíl plavání,o.s. 
Místo konání: Krytý bazén Karviná - Hranice 

Datum konání: 28.-29.listopadu 2014 

 

Startuje ročník: 2000,2001, 2002 

Pátek:     rozplavání ve 15,00 hod.   

 zahájení  ve  15,50 hod.  

Sobota : dopoledne:   rozplavání  v  9,00 hod.    
   zahájení   v   9,45  hod. 

Sobota : odpoledne:             rozplavání ve 14,00 hod.   
 zahájení  ve  14,45 hod.  

 

Přihlášky: do 19.listopadu 2014 

 

Přihlášky on-line systém na www ČSPS 

 

Odhlášky posílejte do 27.11. emailem na kosatky@kosatkykarvina.cz nebo sms na číslo 
605950259. 

 

 

Informace na kosatky@kosatkykarvina.cz nebo tel.605950259 

 

Program disciplín 
1. půlden: Datum: Pátek 28.11. 2014, Rozplavání: 15:00 hod, Zahájení: 15:50 hod 

   

 1. 200  m  volný způsob žáci 
 2. 200  m  volný způsob žačky 

 3.  100  m   prsa žáci 
 4. 100  m   prsa žačky 

 5. 200  m   motýlek žáci 
 6. 200  m   motýlek žačky 

 7. 100  m   polohový závod žáci  
 8. 100  m   polohový závod žačky  
 9. 400  m  volný způsob žáci  

 10.  4 x 50  m   štafeta volný způsob žačky 

 11. 4 x 50  m polohová štafeta žáci 
 12. 800  m  volný způsob žačky 

 

2. půlden: Datum: Sobota 29.11.2014, Rozplavání: 09:00 hod, Zahájení: 09:50 hod 

  

 13. 50  m   volný způsob žačky 

 14. 50  m   volný způsob žáci 
 15. 200  m   polohový závod žačky 

 16. 200  m   polohový závod žáci 
 17. 100  m   znak žačky 
 18. 100  m   znak žáci 
 19. 400  m   volný způsob žačky 

 20. 4 x 50  m  štafeta volný způsob žáci 
 21. 4 x 50  m  polohová štafeta žačky 

 22. 1 500  m   volný způsob žáci 
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3. půlden: Datum: Sobota 29.11.2014, Rozplavání: 14:00 hod, Zahájení: 14:45 hod  

 

 23. 200  m  znak žačky 

 24. 200  m  znak žáci  
 25. 100  m   motýlek žačky 

 26. 100  m   motýlek žáci 
 27. 200  m  prsa žačky 

 28. 200  m  prsa žáci  
 29. 100  m  volný způsob žačky 

 30. 100  m  volný způsob žáci 
 31. 400  m  polohový závod žačky 

 32.  400 m     polohový závod žáci 
 

 

Informace o stravování: 
Stravování hromadně nezajišťujeme, lze si případně rezervovat stůl samostatně např. v těchto 
restauracích, které jsou do 5 minut autem od bazénu. 
http://www.nafrystatske.cz/restaurace.html 

http://www.vanili-karvina.cz/ 

http://www.dinosrestaurant.cz/ 

http://www.baron-karvina.cz/ 

případně rozvoz pizzy a jiných jídel: 
http://www.adamopizzeria.cz/ 

http://www.chachar.cz 

http://www.lecafe.cz/www/karvina/rozvoz-pizzy/ 

http://www.giovannipizzeria.cz/rozvoz.html 

http://www.mr-pizza.cz/ 

 

http://www.nafrystatske.cz/restaurace.html
http://www.vanili-karvina.cz/
http://www.dinosrestaurant.cz/
http://www.baron-karvina.cz/
http://www.adamopizzeria.cz/
http://www.chachar.cz/
http://www.lecafe.cz/www/karvina/rozvoz-pizzy/
http://www.giovannipizzeria.cz/rozvoz.html
http://www.mr-pizza.cz/

