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22. VELIKONOČNI PLAVALNI MITING 

 
CELJE, 1.4.2017 

 

 

 

� DATUM TEKMOVANJA : Miting bo v soboto, 1.4.2017, dopoldan in popoldan v zimskem 

kopališču Golovec v Celju.  

 

� BAZEN : Tekmovanje bo v zimskem bazenu, 25 m, 8 prog, temp. vode 27° C, temp. zraka 29° C.  

        Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA. Veljalo bo pravilo enega štarta. 
               

Plavalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

 

� MERJENJE : Merjenje časov bo elektronsko. 

� Tekmovanje je posamično.  

� Predtekmovanj ne bo in tekmovalci bodo razvrščeni po prijavljenih časih. Najboljša skupina bo 

plavala zadnja.  

� NAGRADE : Prvi trije najboljši tekmovalci in tekmovalke v vsaki disciplini in kategoriji prejmejo 

medalje. V mlajšem letniku C in D kategorije prejmejo za posamezno disciplino pisna priznanja. 

Udeleženci prvih treh štafet  prejmejo medalje. Najboljša plavalka/plavalec ne glede na letnik, 

po seštevku točk štirih posamičnih disciplin prejmeta nagrado organizatorja. V primeru enakih 

seštevkov točk, se upošteva boljši posamični rezultat.  

� ŠTARTNINA : Pred začetkom  tekmovanja morajo klubi poravnati štartnino 5 EUR  za vsak štart 

na transakcijski račun Delavske hranilnice d.d. SI56 6100 0001 4465 375, BIC koda banke: 

HDELSI22. 

� PRIJAVE :  

- slovenski klubi prijavijo ON-LINE,  

- Tuji klubi na spletni strani: https://www.swimrankings.net/index.php?page=entryDetail  

ali na e-mail: pkneptuncelje@gmail.com do 29.3.2017 z LENEX ali EXCEL prijavnim 

obrazcem. 

� ODJAVE : do 30. 3.2017 

� INFO : ANDREJA GUZEJ  +386 40 122704 

 

 

KATEGORIJE : 

KAT. ŽENSKE MOŠKI 

A Letnik roj. 2001 in starejše Letnik roj. 2000 in starejši 

B Letnik roj. 2002 in 2003 Letnik roj. 2001 in 2002 

C Letnik roj. 2004 in 2005 Letnik roj. 2003 in 2004 

D Letnik roj. 2006 in 2007 ter mlajše Letnik roj. 2005 in 2006 ter mlajši 

             



 

 

PROGRAM TEKMOVANJA : 

 

 

DOPOLDAN                                        POPOLDAN 
 

8.00 Ogrevanje             Začetek tekmovanja 120 minut po 

9.00 Tekmovanje            končanem dopoldanskem delu 

 

                                                                                   4x50 prosto (2Ž+2M iz kategorije A in B)  

                                                                                   4x50 prosto (2Ž+2M iz kategorije C in D)                               

100 m prosto ženske                      100 m delfin ženske  

100 m prosto moški                    100 m delfin moški  

50 m prsno ženske                 50 m hrbtno ženske  

50 m prsno moški                         50 m hrbtno moški  

100 m hrbtno ženske                           100 m prsno ženske  

100 m hrbtno moški                       100 m prsno moški  

50 m delfin ženske                      50 m prosto ženske  

50 m delfin moški                 50 m prosto moški  

              200 m mešano ženske                 100 m mešano ženske  

200 m mešano moški                                          100 m mešano moški 

 

 
 

VESELIMO SE VAŠE UDELEŽBE NA TEKMOVANJU IN VAS ŠPORTNO POZDRAVLJAMO ! 

 
 

      


