26. МЕЂУНАРОДНИ ПЛИВАЧКИ МИТИНГ

Меморијал Анте Ламбаша

CHALLENGE
Београд, 03. и 04. март 2018.
ОРГАНИЗАТОР:
Пливачки клуб “Баракуда”, Београд
Телефон (Viber; WhatsApp): +381 62 555 854
Електронска пошта:
klub@pkbarakuda.org ;
pkbeograd@gmail.com
Интернет страна: www.pkbarakuda.org

ПОКРОВИТЕЉ:
Секретаријат за спорт и омладину Града
Београда

Генералне информације:
Датум одржавања: 03. и 04.март 2018.год.
Место: Београд, Аутопут 2, Нови Београд
Базен: СРЦ “11. Април”, Нови Београд, 50 метара, 8 стаза.
Мерење времена: електронско
Пријаве: у Ленекс формату који је доступан на сајту ПСС
Рок за пријаву: среда, 28.02.2018.
Последњи рок за корекцију пријаве и одјаву: четвртак, 01.03.2018.
Стартнина: 1.000 динара по такмичару
Пријаве слати путем електронске поште на: pkbeograd@gmail.com ; klub@pkbarakuda.org
Сатница такмичења:
Субота, 03.03.2018.
1. део

Субота, 03.03.2018.
2. део

15:00-15:45 састанак делегата и распливавање

18:00-18:55 часова распливавање

16:00 часова почетак такмичења

19:00 часова почетак такмичења

Недеља, 04.03.2018.
3. део
8:00- 08:45 часова распливавање
8:45 часова почетак такмичења

Категорије:
Мушкa (М)

Женскa (Ж)

1: апсолутна

1: апсолутна

2: 2002 – 2003.

2: 2003 – 2004.

3: 2004 – 2005.

3: 2005 – 2006.

4: 2006 – 2007.

4: 2007 – 2008.

5: 2008. и млађи

5: 2009. и млађе

Програм такмичења:
Субота, 03.03.2018.
1. део – почетак у 16 часова

1 50м слободно
2 200м леђно
3 100м делфин
5 200м прсно
400м слободно

М-Ж 1/2/3/4/5
М-Ж 1/2/3
М-Ж 1/2/3/4
М-Ж 1/2/3
М1

Лимит: 5:28.00*

400м слободно

Ж1

Лимит: 5:56.00**
Распливавање за 2. део такмичења у 18,00ч
Субота, 03.03.2018.
2. део – почетак у 19 часова

50м прсно
100м слободно
2100м леђно
2200м мешовито
800м слободно

М-Ж 1/2/3/4/5
М-Ж 1/2/3/4/5
М-Ж 1/2/3/4/5
М-Ж 1/2/3/4
М1

Лимит: 11:15.00*

800м слободно

Ж1

Лимит: 12:13.00**
Недеља, 04.03.2018.
3. део – почетак у 8,45 часова

50м делфин
50м леђно
100м прсно
3200м слободно

М-Ж 1/2/3/4/5
М-Ж 1/2/3/4/5
М-Ж 1/2/3/4/5
М-Ж 1/2/3/4

Пропозиције:
Такмичење се одржава по правилима ПСС, ФИНА и овог такмичења.
Такмичари су разврстани по групама, према пријављеном времену, без обзира на узраст. Најбржа
група стартује последња.
Категорије су затворене, осим категорије „М1/Ж1“ у којој право наступа имају сви пливачи, без
обзира на узраст или категорију. Сваки такмичар/ка има право наступа у две дисциплине по делу
програма.
Организатор има право да ограничи број такмичара у појединим дисциплинама.
Победник Меморијала је онај такмичар и такмичарка који освоји највише ФИНА бодова из две
дисциплине.
Такмичар и такмичарка из категорија 2, 3, 4 и 5 највише освојених ФИНА бодова из две
дисциплине, победници су такмичења за категорију.
*/** такса за неиспливан лимит износи 2.000 динара и плаћа се и ако пливач не заврши трку.

Награде:
Прва три такмичара у свакој дисциплини и категорији биће награђени медаљама.
Најуспешнији такмичар и најуспешнија такмичарка у категоријама 2, 3, 4 и 5 добијају робне
награде.
Победници Меморијала, и у мушкој и у женској конкуренцији, награђују се са 20.000 динара.

Остале одредбе:
За смештај, сви учесници се могу обратити организатору на горе наведене контакте до 25.02.2018.
Све трошкове сносе учесници такмичења, осим такмичара који улазе у реципроцитет и остале
такмичаре по позиву.
Организатор не одговара за личне ствари учесника такмичења.
Својом пријавом клубови гарантују да су сви пријављени такмичари лекарски прегледани и као
такви, способни за такмичење.
Такмичење се одржава према одредбама Закона о спорту, Такмичарском правилнику ПСС и
осталим нормативним актима ПСС. На сва питања која нису регулисана изводом из пропозиција
овог такмичења, Такмичарским правилником и Правилником о организацији такмичења и учешћу
на такмичењу, примењују се Међународна правила пливања и остала правила ФИНА.

Организациони одбор

