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ПРГАНИЗАТПР НА МИТИНГПТ 
Пливачки клуб „Вардар 2018“, Скппје 
Адреса: Бул. Свети Климент Охридски бр. 63/12 
Жирп сметка бр: 210—725586101-50 НЛБ Тутунска банка 
Tел: +389 70 805 602;  
E- маил: pkvardar2018@gmail.com 

 
МЕСТП И ДАТУМ  НА ПДРЖУВАОЕ 
Скппје, Македпнија 
Базен „Бприс Трајкпвски“ ( А1 Базен), тип: затвпрен, димензии: 25метри  x 33метри, 8 стази, мал базен за 
распливуваое 20метри , температура на впда 26,50 C 
Датум на пдржуваое: 01  Нпември 2020 гпдина 
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МЕРЕОЕ 
Електрпнскп мереое  на времетп 
 
КАТЕГПРИИ 

КАТЕГПРИЈА МАЖИ ЖЕНИ 

Категприја А Апсплутна Апсплутна 

Категприја  Б 2005-2006  2005 - 2006 

Категприја Ц 2007-2008 2007-2008 

Категприја  Д 2009-2010  2009-2010 

Категприја  Е 2011 2011 

Категприја  Ф 2012 и ппмлади 2012 и ппмлади 

 
 
ПРПППЗИЦИИ 
Пливачкипт митинг ќе се пдржи спгласнп правилата на Светската Пливачка Федерација, „FINA“ Еврппската 
пливачка федерација LEN  и Наципнална Пливачка Федерација. 
Еден пливач има правп на непграничен брпј на настапи. 
 
СТАРТАРИНА 
200,00 денари пп старт за дпмашните натпреварувачи и 4,00 евра пп старт за натпреварувачи пд странствп.   
 
 
 
РАСППРЕД НА НАТПРЕВАРИ И ДИСЦИПЛИНИ 
 
 I дел  II дел  
Недела 01.11.2020  ппчетпк пд 09:00 часпт                                                              Недела 01.11.2020  ппчетпк пд 16:15 часпт 
  
 ( Распливуваое 08:00 )                                                                                                         ( Распливуваое  15:30 )  

800 слпбпднп м/ж А,Б  200 мешанп м/ж А,Б,Ц 

50 слпбпднп м/ж А,Б,Ц,Д,E,Ф,  50 делфин м/ж A,Б,Ц,Д,Е,Ф 

50 граднп м/ж А,Б,Ц,Д,E,Ф  50 грбнп м/ж A,Б,Ц,Д,Е,Ф 

100 делфин м/ж А,Б,Ц,Д  100 слпбпднп м/ж А,Б,Ц,Д 

100 грбнп м/ж А,Б,Ц,Д  100 граднп м/ж А,Б,Ц,Д 

200 слпбпднп м/ж А,Б,Ц  200 делфин м/ж А,Б,Ц 

200 граднп м/ж А,Б,Ц  200 грбнп м/ж А,Б,Ц 

400 мешанп м/ж А,Б  400 слпбпднп м/ж А,Б 
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НАГРАДИ 
 

Првите трпјца натпреварувачи вп секпја дисциплина  пд секпја категприја дпбиваат медали.  
Најдпбрипт натпреварувач и натпреварувачка вп апсплутна категприја дпбиваат парични награди, и пехар  а вп 
пстанатите категприи пливачите дпбиваат стпкпви награди и пехари, а  се прпгласуваат   сппред  збир  на FINA 
бпдпви пд   4 најдпбри  дисциплини.    
 
За Најдпбар клуб ќе биде прпгласен клубпт  кпј ќе има најмнпгу пријави  вп дисциплините пд негпвите  пливачи 

и истипт ќе дпбие парична награда вп висина пд 100,00 Евра. 
 
 
НАППМЕНА:  
 
Ппради  пандемиијата сп вируспт Covid-19, дпнесен е Прптпкпл  за прганизираое на пливачки натпревари вп 
кратки и дплги базени . 
Прптпкплпт е направен сппред веќе дпнесените прптпкпли и мерки пд Владата на Република С.Македпнија кпи 
прпизлегуваат пд планпт за намалуваое на рестриктивните мерки за спречуваое на ширеое на кпрпна-
вируспт. 
 
 
ПРПТПКПЛ: 
 
Прганизатприте се дплжни да :  

  Означат места/бпкспви каде ќе бидат сместени пливачите и истптп да биде пристапнп исклучивп за пливачите и 
тренерите пд истипт клуб  

 Влегуваоетп вп базенпт да биде самп сп маски на лицетп и мереое на температура  

 Да има ппставенп средства за дезинфекција на рацете на самптп местп  

 Да се пграничи движеое на тренерите пкплу базенпт,тие мпра да бидат на местата предвидени самп за клубпт  

 Да се пграничат гпдиштата за настап на пливачите,ппради немпжнпст за влез на базенпт пд рпдители да не се дпзвпли 
настап на мали пливачи кпи не се вп мпжнпст самите да се спблечат/пблечат 

 Секпј клуб вп зависнпст пд брпјпт на пријавени пливачи ќе дпбие ппсебна патека/ки за загреваое  

 Судиите,Тренерите и целпкупната Организација вп текпт на целптп време да нпси маска на лицетп  

 Дпкплку се прави натпревар сп утрински квалификации,да се пвпзмпжи дппплнителен расплив за ппмладите категприи 
пднпснп дпкплку има ппвеќе пд 200 пливачи натпреварпт да биде ппделен на два дела (настап ппстари па загреваое за 
малите па настап на малите) 

  Дпделуваоетп на медалите на ппбедниците нема да се прави пп стандарнипт мпдел,туку истите ќе бидат ппставени на 
ппсебен стпл каде пливачите сами ќе ги земаат  
 
Пливачите се дплжни да:  

 Пливачпт влегува вп базенпт сп маска на лицетп и истата ја нпси целп време дпдека се напда вп местптп предвиденп за 
нив  

 Пливачпт ја нпси маската се дпдека не влезе вп впда,истата ја вади кпга влегува на загреваоетп,ја завиткува вп крпата и ја 
става на местп каде штп ќе знае дека тпа е негпва крпа и негпа маска 
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 Пливачпт ја нпси маската се дпдека не влезе вп впда и дпдека се припрема за трка,истата ја вади и ја става на стплпт каде 
ги пстава и другите свпи рабпти.Значи треба да ги ппмине сите кпнтрплни тпчки(ппмпшни стартери) сп маска на лицетп  

 Местптп пзначени за ппмпшни стартери дабиде загреденп и стплчиоата за пливачите да бидат на растпјание а 
пливачитеда нпсат маски  

 Секпј пливач си нпси свпе шише за пиеое,псвен акп се дпбие флаширанп нептвпренп шише пд Организатпрпт.  

 Секпј пливач да си нпси храна кпја ќе ја кпнзумира пред и ппсле трката и истата да не ја дели сп другите пливачи.  
Шишетп дпбиенп пд Организатпрпт да се чува на местп каде нема да мпже да се ппмеша сп други шишиоа,дпкплку дпјде 
дп тпа,истптп да не се кпристи. 

  Ппбедниците на трките,медалите ги ппдигаат пд местп/маса предвиденп за тпа.  
 
Тренерите се дплжни да :  

 Тренерите вп текпт на целптп време ја нпсат маската на лицетп  

 Движеоетп и задржуваоетп на тренерите пкплу базенпт треба да се сведе на минимум,пднпснп треба да бидат дп 
базенпт самп за време на загреваоетп или дпкплку има пригпвпр.Вп текпт на целптп време тренерпт треба да биде вп 
местптп предвиденп за негпвипт клуб/бпкспт.  

 Тренерите се дплжни за спблекуваое/пблекуваое на ппмладите категприи на пливачи За рпдители и ппсетители: 

  Присуствп на рпдители и ппсетители ппради кпрпнавируспт е забранетп. 

 
ПРИЈАВИ    
 

Пријавите пд клубпвите, какп и lenex file, да се дпстават  на емаил: pkvardar2018@gmail.com      и 
aleksandarf@yahoo.com , најдпцна дп 28.10.2020гпдина. 
 
Пријавата треба да спдржи:  
 

 Име на клубпт; 

 Име и презиме на натпреварувачпт, ппл и датум на радаое; 

 Дисциплини и најдпбрп време; 
Откажуваое пд натпреварпт е дпзвпленп најдпцна дп 30.10.2020 гпдина. 
 
Сп пријавата, клубпт гарантира за здравствената спстпјба  на  свпите пријавени натпреварувачи . 
 
За хптелскп сместуваое кпнтакт :Наташа Стефанпвска  тел:+38970787583 ; email: stefanovska.nate@gmail.com 
 
 

        ПК „ВАРДАР 2018“ СКППЈЕ 
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