
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя

8.00
  Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

9.00
Вільне плавання          

(1 доріжка)

Вільне плавання                    

(1 доріжка)

Вільне плавання          

(1 доріжка)

Вільне плавання          

(1 доріжка)

Вільне плавання          

(1 доріжка)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

10.00
Вільне плавання                 

(5 доріжок)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

11.00
Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

12.00
Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

13.00
Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                

(3 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

14.00
Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

15.00
Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                

(4 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

16.00
Вільне плавання                    

(1 доріжка)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

17.00
Вільне плавання                 

(5 доріжок)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

18.00
Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                    

(1 доріжка)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                    

(1 доріжка)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                 

(5 доріжок)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

19.00
Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

20.00
Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                    

(1 доріжка)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                    

(1 доріжка)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

21.00
Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                

(2 доріжки)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Вільне плавання                 

(6 доріжок)

Розклад вільного плавання в басейні 25м  "ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТИЛЬ "

Телефон для довідок: (044) 287-61-49    (066) 547-11-26      www.olympicstyle.com.ua 

http://www.olympicstyle.com.ua/
http://www.olympicstyle.com.ua/

