Podzimní Krajské přebory žactva:
Tyto závody jsou jedinou možnou kvalifikací na MČR žactva. Pro start na 800/1500K je
nutné startovat na KP na dlouhé tratě. Na KPŽ startují všichni závodníci s platnou
registrací a sídlem TJ/SK v kraji Praha.
Omezení startů na MČR je 3 individuální starty a štafeta za půlden, 6 individuálních
startů na MČR celkem.
Omezení startů na KPŽ je pro 9 let a mladší: 2 individuální, pro 10 - 14: 3 individuální
starty v každém půldnu. Štafety se do omezení nepočítají.
Závody na 400m, 800m a 1500m se plavou po dvou na dráze. O jiné organizaci může
rozhodnout jury. Vítěz každé disciplíny se stává Přeborníkem hl. m. Prahy. První tři obdrží
medaili a diplom. Žactvo se hodnotí: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a mladší.
Start žáků kategorie C na 400 metrů musí být s odpovídající výkonností. Plave se po dvou na
dráze.
Přihlášky: se podávají online
19. 10.

KPŽ nejmladší (2010 a mladší)

Žactvo nejmladší (2010 a mladší):

Radlice

MoP

10.10.

pozn.:25m plavou jen začátečníci a nemohou plavat 50m a 100m, ani štafetu 4x50m

Zahájení půldnů je orientační. Bude upřesněno po přihláškách na dlouhé tratě.

1. půlden: R: 10:00 Z: 10:30
1. 50m znak ky
2. 50m znak ci
3. 100m polohový závod ky
4. 100m polohový závod ci
5. 25m volný způsob ky
6. 25m volný způsob ci
7. 50m prsa ky
8. 50m prsa ci
9. 100m volný způsob ky
10. 100m volný způsob ci
11. 4x25m volný způsob mix
12. 4x50m polohová štafeta mix

2. půlden: R: 15:00 Z: 15:30
13. 50m motýlek ky
14. 50m motýlek ci
15. 25m prsa ky
16. 25m prsa ci
17. 100m znak ky
18. 100m znak ci
19. 50m volný způsob ky
20. 50m volný způsob ci
21. 25m znak ky
22. 25m znak ci
23. 100m prsa ky
24. 100m prsa ci
25. 4x50m volný způsob mix
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