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Ни претставува задоволство да ве поканиме на пливачкиот натпревар XIII НЕМО КУП 2017. 
.Пливачкиот клуб Делфин од  Скопје е повторно домаќин и организатор на пливачкиот натпревар XIII 
НЕМО КУП 2017 кој и оваа година се одржува на Олимпискиот Базен Центар Скопје со полн  програм. 
Концептот на овој натпревар е развивање и афирмација на пливачкиот спорт каде пливачите можат 
да настапат во шест старосни категори при што најдобрите пливачи од секоја категорија ќе добијат 
стокови награди, додека во апсолутната категорија ќе се доделуваат и парични награди. 
 
ОРГАНИЗАТОР: ПК “ДЕЛФИН” СКОПЈЕ          

ДАТА: 11 и 12.11.2017 година            

МЕСТО : Олимписки базен Скопје           

БАЗЕН: 50 метри  8 стази, температура на вода 26,5˚      

ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО         

КАТЕГОРИИ: MAШКИ  ЖEНСKИ      

Категорија А Апсолутна  Aпсолутна      

Категорија Б 2001/2002   2001/2002      

Категорија  Ц 2003/2004   2003/2004      

Категорија  Д 2005/2006   2006/2006      

Kатегорија E 2007/2008   2007/2008      

Kатегорија Ф 2009 и помлади  2009  и помлади   

СТАРТАРИНА: 180 денари по старт за домашни натпреварувачи , а за гости од странство 3 евра 
по старт.  
      

ПРАВО НА УЧЕСТВО: Еден пливач има право  на неограничен број на .настапи.   

     ПРОГРАМА        

 I дел   II дел     III дел   
Сабота 11.11.2017 09:00 часот Сабота 11.11.2017 17:00 часот Недела 12.11.2017 09:00 часот 

(Распливување 08:00) (Распливување 16:00)  (Распливување 08:00) 

50 градно  м/ж A,Б,Ц,Д,Е,Ф  50 слободно  м/ж  A,Б,Ц,Д,Е,Ф  50 делфин  м/ж A,Б,Ц,Д,Е,Ф 
               

50 грбно  м/ж  A,Б,Ц,Д,Е,Ф  200 делфин  м/ж  A,Б,Ц,  200 градно  м/ж A,Б,Ц,Д 
200  
слободно  м/ж A,Б,Ц,Д  100 градно  м/ж  A,Б,Ц,Д,Е  100 слободно  м/ж A,Б,Ц,Д,Е 
100 делфин  м/ж A,Б,Ц,Д,Е  200 грбно  м/ж  A,Б,Ц,Д,  200 мешано  м/ж A,Б,Ц,Д 
400 мешано  м/ж A,Б,Ц,  400 слободно  м/ж  A,Б,Ц  100 грбно  м/ж A,Б,Ц,Д,Е 
1.500 слободно м/ж A        800 слободно  м/ж A 

 

Организаторот го задржува правото да ги лимитира трките на 800м и 1500м слободно на 8 натпреварувачи во машка и 8 во женска категорија според најдобро испливано време. 



СВЕЧЕНО ОТВАРАЊЕ САБОТА 16:45 ЧАСОТ  
САБОТА  21:00 ЧАСОТ КОКТЕЛ ЗА ТРЕНЕРИТЕ И СПОНЗОРИТЕ 

 
МЕДАЛИ: Првите тројца натпреварувачи од секоја категоја во секоја дисциплина добиваат 
медали. 
 
НАГРАДИ: Најдобрите пливачи во категорија А добиваат парични награди додека пливачите од  
останатите категорија  вредни стокови награди а се прогласуваат според збир на освоени бодови 
според ФИНА таблица  во четири најдбори дисциплина   
НАЈДОБАР КЛУБ: За најдобар клуб се прогласува оној кој ке освои најголем број медали  со 
збир на сите негови пливачи и добива награда парична награда.. 
ПРИЈАВИ: пријавите се примаат најкасно до  07.11.2017 година на адреса  
ПК,,ДЕЛФИН,,СКОПЈЕ Бул: Јане Сандански 19/2-3 Скопје. 
Пливачкиот митинг ќе се одржи според правилата на Пливачката федерација на Македонија, 
Светската пливачка федерација и според законот за спорт на Република Македонија. 
 Со поднесувањето на пријавата , клубот кој ги пријавува пливачите потврдува дека 
пливачиите се здравствено способни за натпреварувањето, односно ја сносат 
одговорноста за нивната здравствена способност.  
e-mail: aleksandarf@yahoo.com, 
Tel: + 389 78 386 236, + 38922431587 , faks: + 389 2 2431 587 

ОТКАЗИ: Отказите се уважуваат најкасно до  09.11.2017godina. 
Техничкиот состанок ќе се одржи на ден 10.11. 2017  во 20:00 часот во просториите на 
Олимпискиот базен Центар. Техничкиот со 
СМЕСТУВАЊЕ:  Натпреварувачите сами ги сносат патните и ихотелските трошкови информации 
на телефон + 389 703609936  Стефан Јакимовски.  
 

ПК “ДЕЛФИН”СКОПЈЕ 
 


