
 

Dobrodošli, Welcome, Willkomen, Benvenuti, Welkom, Bienvenue, Добро пожаловать 

   ORGANIZATOR: 
PLAVALNI KLUB KRANJ 
Trg Rivoli 3  
4000 Kranj, Slovenija 
T: +386 (0)40 467 853 in +386 (0)40 467 854 
e-mail: pk.kranj@gmail.com 
web: www.pingvincek.si 
 
DATUM:  sobota, 04.11. 2017 
KRAJ: Pokriti olimpijski bazen Kranj, 25m, 
8 prog, temperatura vode 26,5°C 

MERJENJE: elektronsko PZS TIMING  
 
PROGRAM TEKMOVANJA: 
OGREVANJE: 8.00 
PRIČETEK: 9.00 
ODMOR med 1. in 2. delom: 60 min 
OGREVANJE: 30 min 
 

1.DEL 2.DEL 
50m prsno (A,B,C,D) 100m mešano (A,B,C) 

400m mešano (A,B) 50m hrbtno (A,B,C,D) 

200m prosto (A,B,C) 400m prosto (A,B,C) 

100m delfin (A,B,C) 100m prosto (A,B,C) 

50m prosto (A,B,C,D) 200m delfin (A,B) 

100m hrbtno (A,B,C) 100m prsno (A,B,C) 

200m prsno (A,B,C) 200m hrbtno (A,B,C) 

 50m delfin (A,B,C,D) 

KATEGORIJE: 

 Ženske Moški 
A 04 - in starejše 03 - in starejši 

B 05 - 06 04 - 05 

C 07 - 08 06 - 07 

D 09 in mlajše 08 in mlajši 
Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA.  

 
NAGRADE: 
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 
Najboljši plavalec in najboljša plavalka v seštevku 
štirih disciplin po FINA točkah (2 disciplini iz 
prvega dela in 2 iz drugega dela) v vsaki 
kategoriji prejme pokal Kranjska čebela '17. 
 
PRIJAVE: Prijave klubov on-line na PZSana do 
srede, 01.11.2017. 
 
ODJAVE: do četrtka, 02.11.2017 do 2000 

Organizator si pridržuje pravico do omejitve 
števila prijav.  
 
ŠTARTNINA: 5 EUR na štart 
Klubi/društva morajo štartnino poravnati na TRR 
kluba (ali pred pričetkom tekmovanja).  
 
Štartnina se plača za vse, ki so navedeni v štartni 
listi in niso odjavljeni do navedenega termina 
pred začetkom tekmovanja. 
 
OBVEZNOSTI KLUBOV: 
Plavalci in plavalke tekmujejo na lastno 
odgovornost. 
Za njihovo varstvo in zavarovanje odgovarjajo 
klubi, katerih člani so. 
 
 

 

 

 

 

PROPOZICIJE 
 

MEDNARODNI PLAVALNI MITING 

http://www.timingljubljana.si/�


 

Dobrodošli, Welcome, Willkomen, Benvenuti, Welkom, Bienvenue, Добро пожаловать 

Nočitve: 

 
Hotel Marinšek Naklo, 
 
Hotel Marinšek se nahaja v bližini glavne Slovenske prometnice (exit 7 ali exit 8) le 5 km severozahodno 
od mesta Kranj in 12 km od letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Je odlična izhodiščna točka za obisk 
predstolnice ter turističnih biserov Slovenije, kot so Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Gostom v mirnem 
podeželjskem okolju nudimo namestitev v 61 sodobno opremjenih sobah različnega tipa. Kot dodatne 
storitve pa ponujamo še sprostitev v Wellnessu, vadbo v fitnessu ter razvedrilo ob igranju bowlinga in 
biljarda. Gostom je sta voljo dve restavraciji  kjer lahko okušajo tardicionalne domače jedi, mednarodne 
jedi ter jedi iz krušne peči. Hotel je odlična izhodiščna točka za različne športne dejavnosti (alpinizem, 
alpsko smučanje, kolesarjeneje, ribolov..) ter za ogled naravne in kulturne dediščine. Poleg tega je 
primeren tudi za poslovne goste, družine in tiste, ki si po dolgi vožnji privoščijo kratek enodnevni počitek. 
 
SOBE 
V hotelu Marinšek je na razpolago 61 sob različnih tipov, ki zagotavljajo vse potrebno udobje za 
brezskrbno in mirno bivanje. Našim gostom ponujamo enoposteljne, dvoposteljne, triposteljne in 
štiriposteljne sobe ter dva udobna hotelska apartmaja. Vse sobe so klimatizirane in imajo: 

• kopalnico s tuš kabino 
• kabelsko TV z LCD ekranom 
• direktno telefonsko linijo 
• mini bar 
• brezžični dostop do interneta 
• večina sob ima tudi svoj balkon 

 
 

 
 

 

 

Polni penzion na osebo v Hotelu Marinšek, 
Naklo:  
• Enoposteljna soba /oseba: 44,80 €/dan  
• Dvoposteljna soba /oseba: 36,75 € /dan 
• 1,15 € (turistična taksa) 
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