
	  



 

KAMNIK, 7.7.2012 
ODPRT POLETNI OLIMPIJSKI BAZEN 

"POD SKALCO" 

11. PLAVALNI MITING VERONIKA 
 

 

 

 

 

 

PLAVALNI KLUB KAMNIK 
 
Maistrova ulica 15, p.p.13, 
1240 KAMNIK, SLOVENIJA 
e-mail: info@plavalniklub-kamnik.si 
http://www.plavalniklub-kamnik.si/ 
http://www.veronika.si/ 

RAZPIS 
DATUM sobota, 7. 7. 2012 

Kamnik, poletni olimpijski bazen “Pod skalco” (50m, 8 prog, temp. 26°C) 
ZAČETEK TEKMOVANJA ob 09:00 
OGREVANJE uro pred začetkom tekmovanja 

Tekmovalci morajo zapustiti bazen najkasneje 10 minut pred pričetkom tekmovanja 
(ob 8:50) 

MERJENJE elektronsko (Timing Ljubljana) 
PRIJAVE do srede, 4.7.2012 do 24:00 ure za SLO klube: on-line prijave na PZS Timing 
  do torka 3. 7. do 24:00 ure tuji klubi na e-mail: info@plavalniklub-kamnik.si  

z LENEX ali Excel prijavnim obrazcem 
ODJAVE do četrtka, 5.7.2012 do 24:00 ure za SLO klube 
  do ponedeljka, 2.7.2012 do 8:00 ure za tuje klube 
ŠTARTNINA 25 EUR/tekmovalca-ko (do 4 starti, vključena hrana in zabava), ki jo morajo 

predstavniki klubov poravnati pred pričetkom tekmovanja. V kategoriji D je 
startnina 15  EUR/tekmovalca-ko (vključuje 2 starta, hrano, zabavo in praktično 
nagrado) 

KATEGORIJE   ŽENSKE   MOŠKI DISCIPLINE 

A 1999 in starejše   1997 in starejši vse razpisane discipline 

B 2000, 2001   1998, 1999 vse razpisane discipline 

C 2002, 2003   2000, 2001 vse razpisane discipline 

D 2004 in mlajše  2002 in mlajši samo 50 prosto in 50 prsno 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
PROGRAM TEKMOVANJA 

 
 
 
 
 
1. DEL 

 
 
 
 
 
2. DEL 

            60’ kosilo in zabava ** 

8:00    OGREVANJE   30’ OGREVANJE   

9:00 Tekmovanje 
“VERONIKA”   FINALE 50m * 

  100m prsno Ž+M (direktno finale)         

  50m delfin Ž+M (predtekmovanje)   50m delfin Ž+M   

  100m prosto Ž+M (direktno finale)         

  50m hrbtno Ž+M (predtekmovanje)   50m hrbtno Ž+M   

  100m delfin Ž+M (direktno finale)         

  50m prsno Ž+M (predtekmovanje)   50m prsno Ž+M   

  100m hrbtno Ž+M (direktno finale)           

  50m prosto Ž+M (predtekmovanje)   50m prosto Ž+M   
 

  
* Izvedejo se zaprta finala 8 najhitrejših v kategorijah C, B in A iz 

predtekmovanja 

** Za atraktivno zabavo bo poskrbljeno – presenečenje! 
 

NAGRADE Nagrade za tekmovanje v 100m disciplinah: 
Najboljši trije plavalci/plavalke v kategorijah A, B in C v 100m disciplinah bodo 
prejeli medalje. 

  Skupna vrednost nagrad v 50m disciplinah znaša 1.760,00 EUR: 
  KATEGORIJA A (Ž+M) 
  Prva tri mesta v kategoriji A v 50m disciplinah bomo nagradili z medaljami in 

denarnimi nagradami: 
 1. mesto (Ž+M) 150 EUR 

2. mesto (Ž+M) 50 EUR 
3. mesto (Ž+M) 20 EUR 

  KATEGORIJA B+C (Ž+M) 
  Najboljši trije plavalci/plavalke kategorij B+C v 50m disciplinah bodo prejeli 

medalje in nagrade organizatorja. 
 
KATEGORIJA D (Ž+M) 
Vsi udeleženci bodo nagrajeni s praktičnimi darili. Posebno nagrado bosta dobila 
najmlajša plavalka in najmlajši plavalec mitinga. 

SESTANEK DELEGATOV Sobota, 7. 7. 2012 ob 08.00 uri 
PRAVILA Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA. Veljalo bo pravilo enega (1) 

štarta. Na tekmovanju bodo plavalci razvrščeni po prijavljenih rezultatih, predhodno 
doseženih v 50m bazenu, glede na razpisano kategorijo (SW3, FINA HANDBOOK 
2009-2013). 
Za vse starostne kategorije je dovoljena uporaba kopalk, ki po materialu in obliki 
odgovarjajo pravilom FINA (BL 8). 

OBVEZNOSTI KLUBOV Plavalci in plavalke tekmujejo na lastno odgovornost. Za njihovo varstvo in 
zavarovanje odgovarjajo klubi, katerih člani so. 

VARSTVO PODATKOV Plavalci in plavalke s svojo prijavo soglašajo, da se njihovi podatki, rezultati, 
intervjuji ter drugo multimedijsko gradivo objavi na spletni strani www.veronika.si 
in sorodnih spletnih straneh (PZS, PZSTiming.net …) ter medijih. 

OPOZORILA Vse udeležence mitinga prosimo, da zaradi zagotavljanja varnosti in dostopa do 
parkirnih površin upoštevate navodila rediteljev in/ali varnostne službe! 

DODATNE INFORMACIJE info@plavalniklub-kamnik.si 




