
MEĐUNARODNI PLIVAČKI MITING “PRIMORJE 2014 – Sv. Vid”
Rijeka, nedjelja 15. lipnja 2014.

1. ORGANIZATOR NATJECANJA:
Plivački klub «Primorje» Rijeka
Podkoludricu 2, Rijeka
Bazeni Kantrida 
tel./fax: +385-51-621-454
e-mail: info@pk-primorje.hr

2. MJESTO ODRŽAVANJA:
Rijeka, Podkoludricu 2
Bazeni Kantrida
zatvoren bazen dimenzije 50 metara
10 pruga
elektronsko mjerenje,mjerni sustav «OMEGA»

3. KATEGORIJE NATJECATELJA:
A grupa: M rođeni 2002. i Ž rođene 2002.
B grupa: M rođeni 2003. i mlađi i Ž rođene 
2003 i mlađe.

4. PRAVILA
Natjecanje će se održati po pravilima FINA-e, a 
u skladu s pravilima HPS-a i ovim Pravilima.
Natjecanje se sastoji iz dva dijela - nedjelja uju-
tro i nedjelja popodne. Natjecatelji mogu nastu-
piti u neograničenom broju disciplina po dijelu 
u pojedinačnoj konkurenciji te u štafeti.
Klub ima pravo nastupiti u svakoj disciplini pro-
grama s neograničenim brojem plivača i pliva-
čica.
U štafeti 8 x 50 mješovito 4m/4ž mogu nastupi-
ti plivačice i plivači i grupe A i grupe B.

* Štafeta 4 x 50 m slobodno sastavljena od 2 
plivača (M + Ž) i 2 trenera ili roditelja, pliva se 
nakon završetka službenog dijela natjecanja. 
Klubovi mogu prijaviti jednu ili više štafeta, do 
popunjenja grupe.
Svi klubovi sudionici jamče da su prijavljeni na-
tjecatelji liječnički sposobni za nastup na natje-
canju.

5. STARTNINA
Startnina iznosi 35,00 kn po prijavljenom star-
tu koju su klubovi sudionici obvezni uplatiti u 
Tajništvu kluba najkasnije sat vremena pri-
je početka natjecanja ili na IBAN PK Primorja  
HR 0624020061100134441.

Dragi prijatelji plivanja, 
s posebnim zadovoljstvom pozivamo vas na 27. po 
redu tradicionalni međunarodni plivački miting za 
najmlađe plivačice i plivače „PRIMORJE 2014 - 
Sv. Vid“ koji će se održati na Bazenima Kantrida, u 
nedjelju 15. lipnja 2014. godine. 
U nastavku dostavljamo propozicije natjecanja, a 
potvrdu nastupa vašeg kluba očekujemo do 02. 
lipnja 2014. godine.
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i veselimo se 
susretu!



MEĐUNARODNI PLIVAČKI MITING “PRIMORJE 2014 – Sv. Vid”
Rijeka, nedjelja 15. lipnja 2014.

6. RASPORED NATJECANJA
1. DIO 

PRIJEPODNE

Rasplivavanje: 9,00 sati
Početak natjecanja: 10,00 sati

50 m leptir M/Ž
100 m leđno M/Ž
50 m prsno M/Ž
100 m slobodno M/Ž
200 m mješovito M/Ž

2. DIO

POSLIJEPODNE

Rasplivavanje: 15,00 sati
Otvorenje: 15.45 sati
Početak natjecanja: 16,00 sati

8 x 50 m mješovito (4M+4Ž)
100 m leptir M/Ž
50 m leđno M/Ž
100 m prsno M/Ž
50 m slobodno M/Ž

* 4 x 50 m slobodno
   (2 plivača M/Ž + 2 roditelja ili trenera)

7. SASTANAK DELEGATA
Nedjelja u 9,30 sati kod zapisničkog stola.

8. BODOVANJE
Boduje se 16 najbolje plasiranih u svakoj 
disciplini posebno u grupi A i posebno u 
grupi B kao i 8 najboljih štafeta (ukupno) 
prema FINA bodovima.
Za ekipno bodovanje zbrajaju se dva (2) 
najbolja plasmana plivača kluba u svakoj 
disciplini i štafete. 

9. LIMITI
Zbog protokola natjecanja i predviđene satnice 
određen je univerzalni limit od 1 minute za sve 
50 metarske discipline, 2 minute za 100 metar-
ske discipline i 4 minute za disciplinu 200 mje-
šovito. Za svaki neisplivani limit naplaćuje se ka-
zna od 50 kn.

10. NAGRADE
Prva 3 natjecatelja po svakoj disciplini posebno 
u A grupi i posebno u B grupi dobivaju medalje i 
prigodne poklone sponzora.
Troje najuspješnijih plivača i tri najuspješnije pli-
vačice posebno u grupi A i posebno u grupi B, 
prema zbroju bodova iz četiri discipline bit će na-
građeni posebnim poklonom.
Tri najuspješnije ekipe bit će nagrađene pehari-
ma.
Pobjednici u štafeti 4 x 50 slobodno (2 plivača 
M/Ž+ 2 roditelja ili trenera) biti će nagrađeni pri-
godnim poklonima.

11.  PRIJAVE
Startne liste se kreiraju na temelju  
prijavljenog rezultata.
Prijave natjecatelja hrvatskih 
klubova molimo dostaviti  
isključivo putem LENED-a
do 11.06.2014. godine.




