3. Бајрамски
пливачки митинг 2013
ОРГАНИЗАТОР: Асоцијација спорта и здравља "Спортиво" из Сарајева
ДАТУМ: 12.10.2013.године
БАЗЕН: Олимпијски базен "Отока", Сарајево, плива се на 25m, 8 стаза, температура воде 2628 оC
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА: електронско, Omega Electronic, ARES-21
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СТАРТНИНА: 6 KM по старту за домаће такмичаре, или 3 € та такмичаре из иностранства.
Учесници стартнину могу платити на састанку делегата на дан такмичења или на наведени
рачун. Штафете се неће наплаћивати.
Банковни рачун: 141-001-00126858-25 Bosna Bank International dd, Сарајево
ПРОГРАМ:
Једноделно такмичење, СУБОТА 12.10.2013. од 10.00
- расплив и технички састанак - од 08.00
- 09.15 - 09.45 - свечани дефиле и отварање такмичења
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25m даскице

М, Ж
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50m леђно
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50m прсно
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ПРАВИЛА: сваки такмичар има право наступа у неограниченом броју дисциплина у својој
категорији, а у складу са редоследом група. Такмичари су разврстани у групе по годиштима,
а свака група по вриједности пријављених резултата. Такмичење је појединачно и екипно.
Такмичари са најболјим резултатима пливају задњи (у својој узрастној групи). Пријавом
пливача, клубови потврђују да је исти љекарски способан за такмичење, те сносе
одговорност за његово здравствено стање!
ПРИЈАВЕ: доставити најкасније до 09.10.2013. на e-mail: mmilomir@gmail.com и копију
на asz.sportivo@yahoo.com. Обавезно пријавити и штафете. Накнадне пријаве неће бити
могуће. Штафете се неће моћи пријавити накнадно на дан такмичења, само ће се моћи
мењати њихов састав.
ОДЈАВЕ: најкасније до 10.10.2013. Касније одјаве се неће узети у обзир.
НАГРАДЕ: Tри првопласирана такмичара у свим дисциплинама и категоријама ће бити
награђена медаљама. Побједничке штафете се награђују медаљама. Најуспешнији пливач и
пливачица у свакој категорији (сем А, најмлађа) са најбољим укупни збиром бодова (у 4
испливане дисциплине по FINA бодовима) се награђују пехаром.
СМЈЕШТАЈ: Екипе које желе смјештај, имају могућности да га обезбједе у хотелу "БМ
ХОТЕЛИ" на ступу, улица Змаја од босне бб, 71000 Сарајево, на бази полупансиона (ноћење,
доручак и вечера) 19€ по особи или пуни пансион за 22€ по особи. Собе су 4 звјездице.
Удаљеност од базена макс. 10 минута вожње аутомобилом/аутобусом, паркинг је бесплатан
са осигураним видео надзором. Цијене су по особи и по дану са урачунатим ПДВ-ом, таксом
и осигурањем. Контакт информације: www.hotelibm.com или тел/моб: +387 (0)62 115 594;
ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ СЕ ИНФОРМИСАТИ НА ТЕЛ/МОБ: +387
(0)62 234 359.

