2 Интернационален пливачки митинг
“ГРАН ПРИ МАКЕДОНИЈА 2020”
06-08.03.2020 Скопје

Имаме СКИНС трка!!!

Организатор:Национална пливачка федерација
Место на одржување:Скопје,Македонија
Базен за трки:Олимписки базен Центар,8 патеки
Температура на вода: 26c
Мерење на време:Електронско
Категории:
Категорија Машки

Женски

A

Апсолутна

Апсолутна

B

2003-2004

2003-2004

C

2005-2006

2005-2006

D

2007 и помлади

2007 и помлади

Пропозиции и награди:
-

Натпреварувањето ќе се одржи според правилата на ФИНА,ЛЕН и НПФ

-

Секој пливач има право на неограничен број на настапи

-

Во утринските делови се пливаат квалификации за влез во финалните трки,финалните
трки се пливаат во попладневните часови.Во сите трки има само А финале.

-

Во дисциплините 800 и 1500м слободно спорите групи пливаат наутро,додека брзите
групи пливаат попладне на крај од делот.

-

Најдобрите 3 пливачи во секоја дисциплина и категорија ќе бидат наградени со медали

-

Најдобрите пливачи во категорија ќе бидат наградени со пехар

-

Најдобрите пливачи во Машка и Женска се прогласуваат пливачи со збир на ФИНА
бодови од 3 трки во Апсолутна категорија.За првите 3 пливачи Абсолутно,во двете
категории има парични награди

ПАРИЧНИ НАГРАДИ:

Место

Мажи

Жени

1

€ 300

€ 500

Услов
минимум 2100 ФИНА поени
од три трки
(сите во Абсолутна категорија)

2

€ 200

€ 300

минимум 2000 ФИНА поени
од три трки

€ 100

минимум 1900 ФИНА поени
од три трки

(сите во Абсолутна категорија)

3

€ 100

(сите во Абсолутна категорија)

Скинс трка

€ 100

€ 100

СТАРТНИНА
-

стартнината изнесува 5 евра за странски натпреварувачи од старт а за домашни
натпреварувачи 300 денари од старт

ПРИЈАВИ
-

Краен рок за пријава 03.03.2020,пријавите да се испратат во Lenex документ на
следните адреси:nacionalnaplivackafederacija@yahoo.com ;aleksandarf@yahoo.com;
swimmkd_b@hotmail.com

-

техничкиот состанок е предвиден да се одржи на 06.03.2020 во 16:00 на Олимпискиот
базен.

САБОТА 07.02.2020 ПРЕДВИДЕНА Е СВЕЧЕНА ВЕЧЕРА ЗА СИТЕ ГОСТИ
СМЕСТУВАЊЕ:
-

хотелско сместување препорачуваме од 25 до 35 евра полн пансион
Лице за контакт: Маријана Кочовска телефон +389 71 269 660

Правила за “СКИНС ТРКА”:
Се стартува само од едната страна на базенот,после завршување на трката победниците во
трката се враќаат на самото место на стартот на “Скинс трката”.
Најдобрите 8 пливачи кои се квалификуваа за финалето во 50м слободно,автоматски се
квалификуваат за скинс трката која ќе се одржи на крајот од Четвртиот дел на финалните трки.
Се пливаат три трки од 50м слободен стил со 4 минути одмор помеѓу трките.
Првата трка стартуваат 8 пливачи,втората трка стартуваат 4 најбрзи пливачи од првата трка,во
последната трка стартуваат 2 најбрзи пливачи од претходната трка.

Програма на натпреварот:
Петок попладне (17:00 старт на натпреварот; расплив 16:00)

400м мешано м-A,Б
400м мешано ж-A,Б
50м грбно м квалификации-СИТЕ
50м грбно ж квалификации-СИТЕ
50м градно м квалификации-СИТЕ
50м градно ж квалификации-СИТЕ
1500м м слободно спори групи А,Б
800м ж слободно спори групи А,Б
Сабота наутро(9:00 старт на натпреварот; расплив 8h00) Сабота попладне (17:00 старт на
натпреварите; распливување 16:00)

50м слободно ж квалификации-СИТЕ
50м слободно м квалификации-СИТЕ
200м грбно ж квалификации-СИТЕ
200м грбно м квалификации-СИТЕ
200м слободно ж квалификации-СИТЕ
200м слободно м квалификации-СИТЕ
200м градно ж квалификации-СИТЕ
200м градно м квалификации-СИТЕ
100м делфин ж квалификации-СИТЕ
100м делфин м квалификации-СИТЕ

50м слободно ж-ФИНАЛЕ
50м слободно м-ФИНАЛЕ
50м градно ж-ФИНАЛЕ
50м градно м-ФИНАЛЕ
50м грбно ж-ФИНАЛЕ
50м грбно м-ФИНАЛЕ
100м делфин ж-ФИНАЛЕ
100м делфин м-ФИНАЛЕ
200м градно ж-ФИНАЛЕ
200м градно м-ФИНАЛЕ
200м слободно ж-ФИНАЛЕ
200м слободно м-ФИНАЛЕ
200м грбно ж-ФИНАЛЕ
200м грбно м-ФИНАЛЕ
1500м слободно м-БРЗА ГРУПА

Недела наутро (9:00 старт на натпреварот; расплив 8:00)Недела попладне (16:00старт на
натпреварот; расплив 15:00)

50м делфин м квалификации-СИТЕ
50м делфин ж квалификации-СИТЕ
400м слободно м квалификации-А,Б
400м слободно ж квалификации-А,Б
100м градно м квалификации-СИТЕ
100м градно ж квалификации-СИТЕ
200м делфин м квалификации-А,Б
200м делфин ж квалификации-А,Б
100м грбно м квалификации-СИТЕ
100м грбно ж квалификации-СИТЕ
200м мешано м квалификации-СИТЕ
200м мешано ж квалификации-СИТЕ
100м слободно квалификации-СИТЕ
100м слободно-СИТЕ

50м делфин м-ФИНАЛЕ
50м делфин ж-ФИНАЛЕ
400м слободно м-ФИНАЛЕ
400м слободно ж-ФИНАЛЕ
100м градно м-ФИНАЛЕ
100м градно ж-ФИНАЛЕ
100м грбно м-ФИНАЛЕ
100м грбно ж-ФИНАЛЕ
200м делфин м-ФИНАЛЕ
200м делфин ж-ФИНАЛЕ
100м слободно м-ФИНАЛЕ
100м слободно ж-ФИНАЛЕ
200м мешано м-ФИНАЛЕ
200м мешано ж-ФИНАЛЕ
800м слободно ж-БРЗА ГРУПА
3x50м слободно – СКИНС ТРКА

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Натпреварот се одржува според правилата на ФИНА,ЛЕН и НПФ
Сите натпреварувачи што сакаат да земат учество на натпреварот треба да се
психички и физички здрави
Клубовите со самото пријавување на своите пливачи сносат целосна одговорност
за нивната здравствена состојба
Органозаторот не сноси никаква одговорност за време на натпреварот.
Со почит
Мр.Александар Филипчев
Претседател на Национална Пливачка Федерација

