
Klub plaveckých sportů Vyškov 
 

pořádá tradiční závody 
 

VYŠKOVSKÉHO HROŠÍKA 2015 
 

Termín : sobota 10. 10. 2015 
 

Místo  : Plavecký areál Vyškov 
  

Kategorie : A) Ročníky 2005-2006  
  B) 2007 a ml.   

 

Přihlášky : On-line systémem ČSPS a to do 04. 10. 2015. Kontrola registračních průkazů vzhledem k 

přihláškám on-line odpadá. Pokud budete mít neregistrované závodníky (tak pošlete přihlášku 
těchto plavců ve formátu xls) (PREFERUJEME ON-LINE SYSTÉM. 

 
 

Startují  : Přihlášení závodníci. V soutěžích žactva je nutné dodržet max. počet startů, tzn. 2. Štafety se 

nezapočítávají do počtu startů jednotlivců. Při překročení počtu startů v přihlášce se škrtá 
poslední start, případně starty.  

Doplňující 
informace : při velkém počtu závodníků bude v závodě uplatněno pravidlo jednoho startu – toto pravidlo 

bude upřesněno ráno při poradě trenérů. Počet štafet bude stanoven dle počtu přihlášených. 
Pořádající oddíl si vyhrazuje přijmout tolik účastníku, aby závody mohli skončit ve 13:00 hod. 

   

Informace : Marek Fialka, kpsvy@centrum.cz , tel. 608728512 
 

Startovné : 40,- Kč za každý přijatý start včetně štafet 
 

Prezentace : v sobotu 10. 10. 2015 od 8:00 do 8:30 hod. v kanceláři klubu (II. patro) 
 

Rozplavání : 8:00 – 8:50 hod. zahájení závodů v 9,00 hod. 
 

Hodnocení : První tři v jednotlivých kategoriích obdrží medaile a diplomy. Hlavní cenou je dort 

s hrošíkem, který obdrží nejrychlejší plavci na 100m znak. 
 

Rozpis disciplín : 

   

1. 100 P žáci  2005-2006 
2. 100 P žačky  2005-2006 
3. 50 P žáci 2007 a ml. 
4. 50 P žačky 2007 a ml. 
5. 100 Z žáci  2005-2006 – HLAVNÍ ZÁVOD 
6. 100 Z žačky  2005-2006 – HLAVNÍ ZÁVOD 
7. 50 Z žáci 2007 a ml. 
8. 50 Z žačky 2007 a ml. 
9. 100VZ žáci  2005-2006 
10. 100 VZ žačky  2005-2006 
11. 50 VZ žáci 2007 a ml. 
12. 50 VZ žačky 2007 a ml. 
13. 4 x 50m VZ žáci 2005 a ml. 
14. 4 x 50m VZ žačky 2005 a ml. 

�

Těšíme se na Vaši účast. 
  


