
Pražský Drop cup 2021 žactva (ve všstrannosti) 

Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E) 

sobota 18. 9. 2021                                                 sraz před bazénem v sobotu v 8:15 
 

BOHÁČ Patrik (2009) 

1 2 100 m znak 01:25,38 31. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

1 4 100 m motýlek 01:42,67 16. 7. 2021 Praha - Vinohrady 

1 6 400 m volný způsob 05:54,94 18. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 8 100 m volný způsob 01:13,66 18. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 10 100 m prsa 01:56,46 17. 7. 2020 Praha - Vinohrady 
 

Harmonogram: 

1. půlden (sobota dopo): R: 8:30 - 9:10, Z: 9:15 -> ??? 11:30, disciplíny číslo 1.- 6.   

2. půlden (sobota odpo): předběžně R: 14:00 - 14:25, Z: 14:30 -> ??? 17:00, disciplíny číslo 7.- 12.   
 

Další informace: 

Kategorie: odděleně 2007, 2008, 2009,    vyhlašuje se TOP10 v každém ročníku za součet pětiboje 

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.  

Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a zelenou Bohemáckou čepičci.  100Kč zálohu na zámek nebo vlastní zámek. 

Oddíl hradí startovné 200 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko) 

Všichni budou sedět společně podle pokynů trenéra. 

Diváci stále s otazníkem. Možná bude otevřená tribuna pro diváky plnící O/P/T a mající respirátor. 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do pátku do 18:00 u trenéra  (J.Srba 777852196). 

Vedoucí: Luc Delmotte a Jan Srb.          www.boh.cz   

 

 

 

 

 

Vyplňte, prosím, přiložený selfreportingový formulář. 

 

Platí covid pravidlo O nebo N nebo T. Covid test na své náklady, resp. na náklady zdravotní pojišťovny. 

Vevnitř povinné respirátory nebo nanoroušky. 
 

Nejpozději při srazu musí každý odevzdat trenérovi přiložený selfreportingový formulář. 

 

 

Časový rozpis v IS svazu nebo u nás na webu v menu Pro rodiče. 

 

Závody a diváci??? Rozhodne se v pátek. Viz výše v textu. 

 

 
 

 

 

  

http://www.boh.cz/


Pražský Drop cup 2021 žactva (ve všstrannosti) 

Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E) 

sobota 18. 9. 2021                                                 sraz před bazénem v sobotu v 8:15 
 

SVOBODOVÁ Elen (2007) 

1 1 100 m znak 01:20,02 16. 7. 2021 Praha - Vinohrady 

1 3 100 m motýlek 01:26,47 30. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

1 5 400 m volný způsob 05:58,10 11. 2. 2020 Praha - Vinohrady 

2 7 100 m volný způsob 01:10,56 31. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

2 9 100 m prsa 01:46,95 5. 10. 2019 Plzeň - Radbuza 
 

Harmonogram: 

1. půlden (sobota dopo): R: 8:30 - 9:10, Z: 9:15 -> ??? 11:30, disciplíny číslo 1.- 6.   

2. půlden (sobota odpo): předběžně R: 14:00 - 14:25, Z: 14:30 -> ??? 17:00, disciplíny číslo 7.- 12.   
 

Další informace: 

Kategorie: odděleně 2007, 2008, 2009,    vyhlašuje se TOP10 v každém ročníku za součet pětiboje 

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.  

Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a zelenou Bohemáckou čepičci.  100Kč zálohu na zámek nebo vlastní zámek. 

Oddíl hradí startovné 200 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko) 

Všichni budou sedět společně podle pokynů trenéra. 

Diváci stále s otazníkem. Možná bude otevřená tribuna pro diváky plnící O/P/T a mající respirátor. 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do pátku do 18:00 u trenéra  (J.Srba 777852196). 

Vedoucí: Luc Delmotte a Jan Srb.          www.boh.cz   

 

 

 

 

 

Vyplňte, prosím, přiložený selfreportingový formulář. 

 

Platí covid pravidlo O nebo N nebo T. Covid test na své náklady, resp. na náklady zdravotní pojišťovny. 

Vevnitř povinné respirátory nebo nanoroušky. 
 

Nejpozději při srazu musí každý odevzdat trenérovi přiložený selfreportingový formulář. 

 

 

Časový rozpis v IS svazu nebo u nás na webu v menu Pro rodiče. 

 

Závody a diváci??? Rozhodne se v pátek. Viz výše v textu. 

 

 
 

 

  

http://www.boh.cz/


Pražský Drop cup 2021 žactva (ve všstrannosti) 

Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E) 

sobota 18. 9. 2021                                                 sraz před bazénem v sobotu v 8:15 
 

SVOBODOVÁ Nikol (2007) 

1 1 100 m znak 01:26,21 31. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

1 3 100 m motýlek 01:47,09 18. 1. 2020 Praha - Radlice 

1 5 400 m volný způsob 05:15,79 18. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 7 100 m volný způsob 01:10,23 18. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 9 100 m prsa 01:31,75 19. 6. 2021 Praha - Vinohrady 
 

Harmonogram: 

1. půlden (sobota dopo): R: 8:30 - 9:10, Z: 9:15 -> ??? 11:30, disciplíny číslo 1.- 6.   

2. půlden (sobota odpo): předběžně R: 14:00 - 14:25, Z: 14:30 -> ??? 17:00, disciplíny číslo 7.- 12.   
 

Další informace: 

Kategorie: odděleně 2007, 2008, 2009,    vyhlašuje se TOP10 v každém ročníku za součet pětiboje 

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.  

Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a zelenou Bohemáckou čepičci.  100Kč zálohu na zámek nebo vlastní zámek. 

Oddíl hradí startovné 200 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko) 

Všichni budou sedět společně podle pokynů trenéra. 

Diváci stále s otazníkem. Možná bude otevřená tribuna pro diváky plnící O/P/T a mající respirátor. 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do pátku do 18:00 u trenéra  (J.Srba 777852196). 

Vedoucí: Luc Delmotte a Jan Srb.          www.boh.cz   

 

 

 

 

 

Vyplňte, prosím, přiložený selfreportingový formulář. 

 

Platí covid pravidlo O nebo N nebo T. Covid test na své náklady, resp. na náklady zdravotní pojišťovny. 

Vevnitř povinné respirátory nebo nanoroušky. 
 

Nejpozději při srazu musí každý odevzdat trenérovi přiložený selfreportingový formulář. 

 

 

Časový rozpis v IS svazu nebo u nás na webu v menu Pro rodiče. 

 

Závody a diváci??? Rozhodne se v pátek. Viz výše v textu. 

 

 
 

 

 

  

http://www.boh.cz/


Pražský Drop cup 2021 žactva (ve všstrannosti) 

Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E) 

sobota 18. 9. 2021                                                 sraz před bazénem v sobotu v 8:15 
 

ŠKOPOVÁ Barbora (2009) 

1 1 100 m znak 01:18,05 19. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

1 3 100 m motýlek 01:32,68 31. 7. 2020 Praha - Vinohrady 

2 7 100 m volný způsob 01:15,49 18. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 9 100 m prsa 01:45,65 12. 1. 2019 Mladá Boleslav 

2 11 200 m polohový závod 02:59,86 18. 6. 2021 Praha - Vinohrady 
 

Harmonogram: 

1. půlden (sobota dopo): R: 8:30 - 9:10, Z: 9:15 -> ??? 11:30, disciplíny číslo 1.- 6.   

2. půlden (sobota odpo): předběžně R: 14:00 - 14:25, Z: 14:30 -> ??? 17:00, disciplíny číslo 7.- 12.   
 

Další informace: 

Kategorie: odděleně 2007, 2008, 2009,    vyhlašuje se TOP10 v každém ročníku za součet pětiboje 

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.  

Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a zelenou Bohemáckou čepičci.  100Kč zálohu na zámek nebo vlastní zámek. 

Oddíl hradí startovné 200 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko) 

Všichni budou sedět společně podle pokynů trenéra. 

Diváci stále s otazníkem. Možná bude otevřená tribuna pro diváky plnící O/P/T a mající respirátor. 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do pátku do 18:00 u trenéra  (J.Srba 777852196). 

Vedoucí: Luc Delmotte a Jan Srb.          www.boh.cz   

 

 

 

 

 

Vyplňte, prosím, přiložený selfreportingový formulář. 

 

Platí covid pravidlo O nebo N nebo T. Covid test na své náklady, resp. na náklady zdravotní pojišťovny. 

Vevnitř povinné respirátory nebo nanoroušky. 
 

Nejpozději při srazu musí každý odevzdat trenérovi přiložený selfreportingový formulář. 

 

 

Časový rozpis v IS svazu nebo u nás na webu v menu Pro rodiče. 

 

Závody a diváci??? Rozhodne se v pátek. Viz výše v textu. 

 

 
 

 

 

  

http://www.boh.cz/


Pražský Drop cup 2021 žactva (ve všstrannosti) 

Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E) 

sobota 18. 9. 2021                                                 sraz před bazénem v sobotu v 8:15 
 

ŠKOPOVÁ Karla (2008) 

1 1 100 m znak 01:19,59 19. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

1 3 100 m motýlek 01:24,29 30. 11. 2019 Praha - Radlice 

2 7 100 m volný způsob 01:10,53 18. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 9 100 m prsa 01:40,50 31. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

2 11 200 m polohový závod 02:59,78 16. 6. 2020 Praha - Vinohrady 
 

Harmonogram: 

1. půlden (sobota dopo): R: 8:30 - 9:10, Z: 9:15 -> ??? 11:30, disciplíny číslo 1.- 6.   

2. půlden (sobota odpo): předběžně R: 14:00 - 14:25, Z: 14:30 -> ??? 17:00, disciplíny číslo 7.- 12.   
 

Další informace: 

Kategorie: odděleně 2007, 2008, 2009,    vyhlašuje se TOP10 v každém ročníku za součet pětiboje 

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.  

Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a zelenou Bohemáckou čepičci.  100Kč zálohu na zámek nebo vlastní zámek. 

Oddíl hradí startovné 200 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko) 

Všichni budou sedět společně podle pokynů trenéra. 

Diváci stále s otazníkem. Možná bude otevřená tribuna pro diváky plnící O/P/T a mající respirátor. 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do pátku do 18:00 u trenéra  (J.Srba 777852196). 

Vedoucí: Luc Delmotte a Jan Srb.          www.boh.cz   

 

 

 

 

 

Vyplňte, prosím, přiložený selfreportingový formulář. 

 

Platí covid pravidlo O nebo N nebo T. Covid test na své náklady, resp. na náklady zdravotní pojišťovny. 

Vevnitř povinné respirátory nebo nanoroušky. 
 

Nejpozději při srazu musí každý odevzdat trenérovi přiložený selfreportingový formulář. 

 

 

Časový rozpis v IS svazu nebo u nás na webu v menu Pro rodiče. 

 

Závody a diváci??? Rozhodne se v pátek. Viz výše v textu. 

 

 
 

 

 

  

http://www.boh.cz/


Pražský Drop cup 2021 žactva (ve všstrannosti) 

Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E) 

sobota 18. 9. 2021                                                 sraz před bazénem v sobotu v 8:15 
 

ŠTVERÁK Jakub (2008) 

1 2 100 m znak 01:18,81 31. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

1 4 100 m motýlek 01:20,04 31. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

1 6 400 m volný způsob 04:48,57 21. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 8 100 m volný způsob 01:07,06 21. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 10 100 m prsa 01:53,12 27. 6. 2020 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 

1. půlden (sobota dopo): R: 8:30 - 9:10, Z: 9:15 -> ??? 11:30, disciplíny číslo 1.- 6.   

2. půlden (sobota odpo): předběžně R: 14:00 - 14:25, Z: 14:30 -> ??? 17:00, disciplíny číslo 7.- 12.   
 

Další informace: 

Kategorie: odděleně 2007, 2008, 2009,    vyhlašuje se TOP10 v každém ročníku za součet pětiboje 

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.  

Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a zelenou Bohemáckou čepičci.  100Kč zálohu na zámek nebo vlastní zámek. 

Oddíl hradí startovné 200 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko) 

Všichni budou sedět společně podle pokynů trenéra. 

Diváci stále s otazníkem. Možná bude otevřená tribuna pro diváky plnící O/P/T a mající respirátor. 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do pátku do 18:00 u trenéra  (J.Srba 777852196). 

Vedoucí: Luc Delmotte a Jan Srb.          www.boh.cz   

 

 

 

 

 

Vyplňte, prosím, přiložený selfreportingový formulář. 

 

Platí covid pravidlo O nebo N nebo T. Covid test na své náklady, resp. na náklady zdravotní pojišťovny. 

Vevnitř povinné respirátory nebo nanoroušky. 
 

Nejpozději při srazu musí každý odevzdat trenérovi přiložený selfreportingový formulář. 

 

 

Časový rozpis v IS svazu nebo u nás na webu v menu Pro rodiče. 

 

Závody a diváci??? Rozhodne se v pátek. Viz výše v textu. 

 

 
 

 

 

  

http://www.boh.cz/


Pražský Drop cup 2021 žactva (ve všstrannosti) 

Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E) 

sobota 18. 9. 2021                                                 sraz před bazénem v sobotu v 8:15 
 

ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) 

1 1 100 m znak 01:16,25 31. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

1 3 100 m motýlek 01:17,59 31. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

1 5 400 m volný způsob 04:52,29 21. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 7 100 m volný způsob 01:04,58 21. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 9 100 m prsa 01:26,55 19. 6. 2021 Praha - Vinohrady 
 

Harmonogram: 

1. půlden (sobota dopo): R: 8:30 - 9:10, Z: 9:15 -> ??? 11:30, disciplíny číslo 1.- 6.   

2. půlden (sobota odpo): předběžně R: 14:00 - 14:25, Z: 14:30 -> ??? 17:00, disciplíny číslo 7.- 12.   
 

Další informace: 

Kategorie: odděleně 2007, 2008, 2009,    vyhlašuje se TOP10 v každém ročníku za součet pětiboje 

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.  

Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a zelenou Bohemáckou čepičci.  100Kč zálohu na zámek nebo vlastní zámek. 

Oddíl hradí startovné 200 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko) 

Všichni budou sedět společně podle pokynů trenéra. 

Diváci stále s otazníkem. Možná bude otevřená tribuna pro diváky plnící O/P/T a mající respirátor. 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do pátku do 18:00 u trenéra  (J.Srba 777852196). 

Vedoucí: Luc Delmotte a Jan Srb.          www.boh.cz   

 

 

 

 

 

Vyplňte, prosím, přiložený selfreportingový formulář. 

 

Platí covid pravidlo O nebo N nebo T. Covid test na své náklady, resp. na náklady zdravotní pojišťovny. 

Vevnitř povinné respirátory nebo nanoroušky. 
 

Nejpozději při srazu musí každý odevzdat trenérovi přiložený selfreportingový formulář. 

 

 

Časový rozpis v IS svazu nebo u nás na webu v menu Pro rodiče. 

 

Závody a diváci??? Rozhodne se v pátek. Viz výše v textu. 

 

 
 

 

 

  

http://www.boh.cz/


Pražský Drop cup 2021 žactva (ve všstrannosti) 

Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E) 

sobota 18. 9. 2021                                                 sraz před bazénem v sobotu v 8:15 
 

ZAŇKOVÁ Jolana (2009) 

1 1 100 m znak 01:40,09 23. 11. 2019 Praha - Vinohrady 

1 3 100 m motýlek - - - 

2 7 100 m volný způsob 01:29,36 10. 11. 2019 Praha - Radlice 

2 9 100 m prsa 01:58,11 10. 11. 2019 Praha - Radlice 

2 11 200 m polohový závod - - - 
 

Harmonogram: 

1. půlden (sobota dopo): R: 8:30 - 9:10, Z: 9:15 -> ??? 11:30, disciplíny číslo 1.- 6.   

2. půlden (sobota odpo): předběžně R: 14:00 - 14:25, Z: 14:30 -> ??? 17:00, disciplíny číslo 7.- 12.   
 

Další informace: 

Kategorie: odděleně 2007, 2008, 2009,    vyhlašuje se TOP10 v každém ročníku za součet pětiboje 

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.  

Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a zelenou Bohemáckou čepičci.  100Kč zálohu na zámek nebo vlastní zámek. 

Oddíl hradí startovné 200 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko) 

Všichni budou sedět společně podle pokynů trenéra. 

Diváci stále s otazníkem. Možná bude otevřená tribuna pro diváky plnící O/P/T a mající respirátor. 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do pátku do 18:00 u trenéra  (J.Srba 777852196). 

Vedoucí: Luc Delmotte a Jan Srb.          www.boh.cz   

 

 

 

 

 

Vyplňte, prosím, přiložený selfreportingový formulář. 

 

Platí covid pravidlo O nebo N nebo T. Covid test na své náklady, resp. na náklady zdravotní pojišťovny. 

Vevnitř povinné respirátory nebo nanoroušky. 
 

Nejpozději při srazu musí každý odevzdat trenérovi přiložený selfreportingový formulář. 

 

 

Časový rozpis v IS svazu nebo u nás na webu v menu Pro rodiče. 

 

Závody a diváci??? Rozhodne se v pátek. Viz výše v textu. 

 

 
 

 

 

  

http://www.boh.cz/


Pražský Drop cup 2021 žactva (ve všstrannosti) 

Praha - Zelený Pruh (bazén SPŠ, Praha 4, GPS: 50°2'18.909"N, 14°25'30.062"E) 

sobota 18. 9. 2021                                                 sraz před bazénem v sobotu v 8:15 
 

ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) 

1 1 100 m znak 01:11,25 19. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

1 3 100 m motýlek 01:17,02 31. 8. 2021 Praha - Vinohrady 

2 7 100 m volný způsob 01:03,04 18. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 9 100 m prsa 01:19,04 19. 6. 2021 Praha - Vinohrady 

2 11 200 m polohový závod 02:34,35 18. 6. 2021 Praha - Vinohrady 
 

Harmonogram: 

1. půlden (sobota dopo): R: 8:30 - 9:10, Z: 9:15 -> ??? 11:30, disciplíny číslo 1.- 6.   

2. půlden (sobota odpo): předběžně R: 14:00 - 14:25, Z: 14:30 -> ??? 17:00, disciplíny číslo 7.- 12.   
 

Další informace: 

Kategorie: odděleně 2007, 2008, 2009,    vyhlašuje se TOP10 v každém ročníku za součet pětiboje 

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ...), svačinu, pití.  

Všichni plavci vystupují v oddílovém zeleném tričku a zelenou Bohemáckou čepičci.  100Kč zálohu na zámek nebo vlastní zámek. 

Oddíl hradí startovné 200 Kč za všechny plavce, kteří mají společné oddílové oblečení (minimálně tričko) 

Všichni budou sedět společně podle pokynů trenéra. 

Diváci stále s otazníkem. Možná bude otevřená tribuna pro diváky plnící O/P/T a mající respirátor. 

Případné odhlášky bez nutnosti úhrady startovného do pátku do 18:00 u trenéra  (J.Srba 777852196). 

Vedoucí: Luc Delmotte a Jan Srb.          www.boh.cz   

 

 

 

 

 

Vyplňte, prosím, přiložený selfreportingový formulář. 

 

Platí covid pravidlo O nebo N nebo T. Covid test na své náklady, resp. na náklady zdravotní pojišťovny. 

Vevnitř povinné respirátory nebo nanoroušky. 
 

Nejpozději při srazu musí každý odevzdat trenérovi přiložený selfreportingový formulář. 

 

 

Časový rozpis v IS svazu nebo u nás na webu v menu Pro rodiče. 

 

Závody a diváci??? Rozhodne se v pátek. Viz výše v textu. 

 

 
 

 

 

 

http://www.boh.cz/

