
, SlHa,  SlOp, TJFr,  TJKr,  TJRo, TJVs, TŽT

že  :     Sout že  

kluby - KoKa, MlOr, PKBoh, POFM, SlHa, LSOFM, TŽT

Po  odplavání  MOPŽaD  jsou  pov

startujícíchv jednotlivých  kategoriích  -  žáci,  ža

   žactva   (KPŽ)  



  žactva  jsou otev ží  žactva,  která  
že být  kvalifika že. (

že

EBOR   ŽACTVA

KPŽ 26. – 27.  kv

EBOR   ŽACTVA   

EBOR    ŽACTVA  : 

EBOR    ŽACTVA  :                        

ÍHA, Tomáš KALUŽA



MOPŽaD  :  že, pokud  

KPŽ          :  on-line systém na www 

U KPŽ   je  po
.  Za  každý   ro

že  být po

i až šest náhradník

NA: U podzimního KPŽ staršího žactva je u každé dis

as,  aby  byla  umožn

adí  žáci, ža

nné až do prezentace oddíl
né sestavení startovní listiny. Každá 

 vyžaduje  zaslat všem ú

že do 

ijatých a požadavkem 

. Na KPŽ  



l  umožnit  i  redukované stravování - polopenze, o

že,  jinak  oddíl  ( klub )  uhradí  plnou  

Úhrada : MOPŽaD : 
 další  náklady  je  možno  uplatnit  v rozpo

 regionálních sdružení 

  KPŽ : Krajský svaz 

startovní listiny, rozmnožováním a expedicí
nocležné  a jízdné

 budou uloženy v ú
tování  KPŽ spole

 Startovné za KPŽ je stanoveno na 10 K  za každý p

požádat 

že.

ži  
bude použito pravidlo jednoho startu ( SW 4.4..).  



 1.   100  m znak  ža
 2.   100  m    znak  žáci 
 3. 200  m  prsa 11 leté ža
 4.    50  m prsa 9 – 10 leté ža
 5. 50  m prsa 9 – 10 letí žáci 10 rozplaveb 
 6.   200  m   prsa 11 letí žáci 5 rozplaveb 

sob ža
sob žáci 10 rozplaveb 

 9.   100  m motýlek ža
                        10. 100  m motýlek žáci 10 

  ža
vod  žáci 10 rozplaveb 

sob  ža
sob  žáci 5 rozplaveb  

 15.      4 x 50 m  polohová štafeta ža
 16.      4 x 50 m polohová štafeta žáci 

sob 11 leté ža

sob  žáci 10 rozplaveb  
sob  ža

 20.  100  m  prsa žáci 
 21.  100  m  prsa ža
 22. 200  m  znak 11 letí žáci 5 rozplaveb 
 23.    50  m  znak 9 – 10 žáci 10 rozplaveb 
 24.   50  m  znak 9 – 10 ža
 25.  200  m  znak 11 leté ža

 26.    50  m  motýlek žáci                10 rozpl
 27.    50  m  motýlek ža

 28.  200  m  polohový závod  žáci 10 rozplaveb 
                    29.  200  m  polohový závod  ža

sob žáci 10 rozplaveb 
sob ža
sob žáci 
sob ža

sob 11 letí žáci 2 rozplavby 



Limity  pro                         ži                 žy               ži                   žy                   ži                  žy     

jedné  dráze. Na dráhy jsou nasazováni tak, že nejl

kategorie  :      C   - nejmladší žactvo ro .2007 a 2008 (u KPŽ startují spole
B   -   mladší  žactvo       ro

   A   -  starší  žactvo        ro

 : MOPŽaD  - ní  mládeže 
KPŽ  -  startují  závodnice a závodníci, MOPŽaD nebo je   výkon                 

ní mládeže.         

že : KPŽ  ží  jednotlivc ží  družstev   žák , ža

ku. Ten je rozhodující  až  ve  výsledcích,  kde  každý  ro

z  každé disciplíny  získává  titul  
níku  žactva.  První  t i  závodníci v  KPŽ obdrží  

i situaci, že není napln
, obdrží závodníci diplom   odpovídající  výkonu, a

Družstvo a  klub  s  nejv

Pro hodnocení družstev žák , ža

že se nezapo

SPS, (jelikož jsou všechny p

ude možno plavce 

že  -  Krajského svazu 



 nutné  zaslat  výsledky  z  MOPŽaD . 

KPŽ   je  nutno  po   kopie, z nichž  jednu  
ovém  zpracování  je  povoleno  používat  

SPS v již uvedených formátech a samoz

 U MOPŽaD a KPŽ zašlete výsledky ve formát

 a na  požádání 

                           MOPŽaD 
m OPŽ 

                           KPŽ


