Všem jednotám pražských žup					       Dne 7. října 2010

P o z v á n k a

na 6. ročník 

závodu plaveckých štafet

„O pohár starostů pražských žup“

Termín akce      	:   pátek 5. listopad 2010
Prezence plavců	:   16.00 – 17.35 hod
Nástup závodníků :   17.45  po župách na slavnostním nádvoří TD

Pravidla :
– štafetový závod 50 x 25 metrů libovolným plaveckým způsobem, který lze   
   během závodu měnit.
– jednotlivé župy mohou přihlásit maximálně 50 plavců ze svých jednot, z čehož 
   musí být minimálně 5 účastníků ve věku nad 60 let (rok narození 1950 až 1860)
– v závodě není povolen start závodníků do 15 let (rok narození 1995 až 2010)
    (pro tyto závodníky je určen - O minipohár starostů pražských žup – viz samostatný    
     rozpis)
– při nedostatečném počtu přihlášených plavců do štafety je možno plavat    
   opakovaně
Vítězové poháru : 
rok 2005 a 2006 – župa Pražská - Scheinerova
rok 2007 a 2008 – župa Podbělohorská
2009 – župa Pražská - Scheinerova

Přihlášky zašlete do své župní kanceláře do 1. 11. 2010.
zpodbelohorska@sokol.eu , zscheinerova@sokol.eu , zpodlipneho@volny.cz


     S pozdravem  Nazdar ! 
Dana Absolonová
náčelnice župy Pražské - Scheinerovy 
Všem jednotám pražských žup					Dne 7. října 2010


P o z v á n k a

na 1. ročník závodu plaveckých štafet

„O minipohár starostů pražských žup“

Termín akce      	:   pátek 5. listopad 2010
Prezence plavců	:   16.00 – 16.35 hod
Nástup závodníků :   16.45  po župách na slavnostním nádvoří TD

Pravidla :
– štafetový závod 25 x 25 metrů libovolným plaveckým způsobem, který lze   
   během závodu měnit.
– jednotlivé župy mohou přihlásit  max. 25 plavců do 15 let (do roku narození   
   1995) z čehož musí být minimálně 5 dětí ve věku do 10 let (rok narození 2000     
   až 2010)
– při nedostatečném počtu přihlášených plavců do štafety je možno plavat  
   opakovaně

– jako první startují nejmladší účastníci župy


Přihlášky zašlete do své župní kanceláře do 1. 11. 2010.
zpodbelohorska@sokol.eu , zscheinerova@sokol.eu , zpodlipneho@volny.cz

Vítězové poháru : 
0. ročník - 2009 - župa J. Podlipného

     S pozdravem  Nazdar ! 

Dana Absolonová
náčelnice župy Pražské - Scheinerovy 

