
 

 

 
 
 
Број : 03-11                                                       
 
 
Предмет:  ПОКАНА ЗА 35 ИЛИНДЕНСКИ ПЛИВАЧКИ МАРАТОН  
 
 
 

Ве известуваме дека на ден 02.08.2014 год. (сабота) ће се одржи 
традиционалниот XXXВ-ти Илинденски пливачки маратон на патеката Горица - 
Охрид во должина од 2,5 км со старт на две групи-категории-првата група 
(пливачи од 16-35  години старост - родени 1998 година и не постари од 35 
години), - втора група (помлади од 16 години, односно родени 1999 и помлади, 
но не помлади од 10 години).  

Стартот на маратонот ће биде од плажата Горица (поранешен хотел Парк) и 
тоа: првата група ће стартува во 10:00 ч., а втората група во 10:15 ч. Целта 
ће биде на Градското пристаниште во Охрид (пред споменикот на Кирил и 
Методиј) 

Пријавата треба да содржи податоци: име и презиме на пливачот, година 
на рађаwе и име на клубот за кој ће настапи. Краен рок на пријавуваwе на 
пливачите е 30.07.2014 год. Пријавите пристигнати после овој датум нема да 
бидат разгледувани.   

На стартот, секој пливач е должен да достави уредно лекарско уверение и 
личен документ за идентификација (членска книшка, лична карта и сл.) 

Секој пливач е должен да плати котизација за учество на маратонот, во 
износ од 1000 денари, на местото на стартот или на жиро сметка Охридски 
бранови 2008, ж.с. 240120001609447, УНИ Банка (да се достави потврда за 
извршена уплата) 

Секој клуб е должен за своите учесници да обезбеди пловен објект-кајче 
за придружба на пливачот. 

Ве молиме пријавите во горе споменатиот рок да ги доставувате на Клуб 
за спортови на вода „Охридски Бранови 2008” - Охрид  на e-mail: 
mailto:ohridskibranovi2008@yahoo.com или преку Пливачката Федерација на 
Македонија. 

Патеката ће биде обезбедена со медицински и спасувчки екипи на Црвен 
Крст, Езерска Полиција и др, а за регуларноста на трката ће бидат ангажирани 
соодветен број на судии. 
  
 
 
            Секретар        Претседател 
     Никола Маленко с.р.         Кочо Паскали с.р. 
 
 
 

Клуб за спортови на вода 
“ОХРИДСКИ БРАНОВИ 2008”, Охрид 

078/753-158, 077/717-660, 071/298-404 


