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 LESKOVAČKI POBEDNIK  
 LESKOVAC - subota, 06.10.2018. 

 

 

 

Организатор на състезанието: 

 PLIVAČKI KLUB “LESKOVAC” 

Дата: 

       СЪБОТА, 06.10.2018 год 
 

Място: 

- Плувен басейн СРЦ ‘‘Дубочица ‘‘, Лесковац 

- Затворен олимпийски басейн  (50м), 8 писти, температура на водата 26 ⁰C 

- Електронно мерене на времето по ФИНА  и  ПСС стандарт 

 
Категории: 

А – 2004 по-възрастни                m/ž   E – 2008                             m/ž 

B – 2005   m/ž   F – 2009                               m/ž 

C – 2006   m/ž   G –2010                                          m/ž 

D – 2007                                          m/ž                                    H – 2011 и по млади                    m/ž 

 

 

Програма:: 

 

50 м  -  свободен стил (всички категории)       ж/м 100 м  -   свободен стил  (А-Б-Ц-Д-Е-Ф)               ж/м 

50м  –   бруст                  (всички категории)      ж/м 100м   -   бруст                   (А-Б-Ц-Д-Е-Ф)                ж/м 

50м  -   гръб               (всички категории)       ж/м 100м   -   гръб                    (А-Б-Ц-Д-Е-Ф)               ж/м 

50м  -   делфин              (всички категории)       ж/м 100м   -  делфин                 (А-Б-Ц-Д-Е-Ф)               ж/м 

 

Щафетно плуване 4х50 съчетано плуване и мешовито категории 2006 - 2005       2 жене и 2 мужи        

Щафетно плуване 4х50 съчетано плуване и мешовито категории 2008 – 2007                            ж/м 

Щафетно плуване 4х50 съчетано плуване и мешовито категории 2009 – 2010      2 жене и 2 мужи  

Щафетно плуване 4х50 съчетано плуване и мешовито  категории 2011 и по млади                    ж/м      

 

 

 



 

 

 

 

Програма на състезанието: 

 

9:00ч. Среща на делегациите и загряване 

9:55ч. Откриване на състезанието 

10:00ч. Начало на състезанието 

16:30ч. Обявяване на най-успешните състезатели и клубове 

 

Правила на състезанието: 

 

Индивидуално (ж/м) – всеки състезател участва в неограниченом броју дисциплини и Щафетно 

плуване, 

Медали за първи три места във всяка категория 

Медали  за всяка категория 

Най-младите състезатели в ж/м получават купа и предметна награда 

Трите най-добри надбягвания се оценяват по ФИНА  стандарт за най-добрите състезатели 

Най- успелият състезател в категории A,B,C ж/м получава купа 

Първите 16 състезатели получават точки за мястото на техният клуб (20,18,16,14…) 

Всеки клуб може да се състезава в само една щафета  ж/м 

За щафета се получават двойни точки 

Клубът с най-много точки получава трофей ‘‘Лесковачки победник‘‘ за 2018 год., докато второ и 

трето място получават купа 

Клубовете са отговорни за здравето на състезателите 

Състезателите се класират по точки ( оценки) 

Най-добрата група е винаги последна на старта във всяка дисциплина 

Състезанието се организира по правилата на закона за спорта на ПСС и другите стандарти на ПСС. 

За всички останали проблеми, които не са регулирани по правилата на това състезание се прилагат 

правилата на ФИНА и международните правила по плуване. 

Информация: Такса участие – 3 евро на всеки старт. Регистране е възможно до 48 часа преди 

състезанието , а отказване до 24 часа преди състезанието.  

Такса за участие се изпраща в LENEX фaйл формат на имейл:boki86nis@gmail.com 

Списък на регистрираните ще бъде обявен на www.serbia-swim.org.rs 

Таксата се плаща на сметка: 160-205680-53 Интеса банк или лично в деня на състезанието 

Контакт за настаняване: 381 63 42 55 42 или на имейл cvetanovicivan@gmail.com 

Хотел ''Groš'' тел; 00381 16 220-300. 19 еур пълен пансион, 16 еур полупансион, 13 еур легло и 

закуска 

За повече информация :  

• +38163/ 8018611      tosic76@open.telekom.rs 

• +38165/5574578       miljan2306@hotmail.com 

• +38164/3120702       milan_menager@hotmail.com 

• +38164/9345281       stefan.kitanovic92@gmail.com 
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