
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA 

 
Jaro, podzim: ročník 2005, 2006, 2007 podzim 2003, 2004 

 
rozplavání: pátek 15:00  hod. zahájení: pátek 15:50  hod. 

sobota  08:00 hod.  sobota  08:45  hod. 

13:00 hod. 13:45 hod 

 
Pátek odpoledne: 

 

Disciplína: rozplavby: 
 

1. 200 m volný způsob žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 

2. 200 m volný způsob žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 
3. 100 m prsa  žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
4. 100 m prsa žačky obě kategorie 10 rozplaveb +1 
5. 200 m motýlek žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 
6. 200 m motýlek žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 
7. 100 m polohový  závod  žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
8. 100 m polohový  závod  žačky obě kategorie 10 rozplaveb +1 
9. 400 m volný způsob žáci obě kategorie 04 rozplavby +1 
10. 4 x 50 m štafeta - volný způsob žačky 02 rozplavby 
11. 4 x 50 m polohová štafeta  žáci  02 rozplavby 

 12.        800     m    volný způsob žačky                                                      01 rozplavba 
 

Sobota dopoledne: 

Disciplína: rozplavby: 
 

13. 50 m volný  způsob žačky obě kategorie 10 rozplaveb +1 

14. 50 m volný  způsob žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
15. 200 m polohový  závod  žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 
16. 200 m polohový  závod  žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 
17. 100 m znak   žačky  obě kategorie 10 rozplaveb +1 
18. 100 m znak žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
19. 400 m volný způsob žačky obě kategorie 04 rozplavby +1 
20. 4 x 50 m štafeta - volný způsob  žáci 02 rozplavby 
21. 4 x 50 m polohová štafeta žačky 02 rozplavby 

                         22.     1500   m      volný způsob žáci                                                       01 rozplavba  
 

Sobota odpoledne: 

Disciplína: rozplavby: 
 

23. 200 m znak žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 

24. 200 m znak žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 
25. 100 m motýlek žačky  obě kategorie 10 rozplaveb +1 
26. 100 m motýlek žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
27. 200 m prsa žačky obě kategorie 06 rozplaveb +1 
28. 200 m prsa  žáci obě kategorie 06 rozplaveb +1 
29. 100 m volný způsob žačky  obě kategorie 10 rozplaveb +1 
30. 100 m volný způsob žáci obě kategorie 10 rozplaveb +1 
31. 400 m polohový závod žačky obě kategorie 04 rozplavby +1 
32. 400 m polohový závod žáci obě kategorie 04 rozplavby +1 
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