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 Меѓународен пливачки митинг “Орион Куп мини 2020” 
 

Дата на одржување: 

04.10.2020 

 

Организатор: 

ПВК Орион 

pvkorion@yahoo.com 

Јане:+38971358254 

Зорица:+38971318548 

 

Место на одржување: 

Олимписки базен Центар – Скопје 

Потрибински Базен:25 м,6 патеки 

Температура на вода:26c 

 

Дата на пријавување: 

Четврток 01.10.2020(пријавите во Word и Excel да се пратат најкасно до 

31.10.2020 Вторник),пријавување после овој рок не е дозволено. 

Пријавите се испраќаат на aleksadarf@yahoo.com и 

pvkorion@yahoo.com. Истите да бидат испратени во Lenex 

документ,доколку се испраќаат во Word или Excel документ секоја пријава 

треба да има Име и Презиме на пливачот,дата на раѓање и 

Клуб.Техничкиот состанок на делегатите ќе се одржи на Олимписки базен 

пред почеток на натпреварот 

 

Стартнина: 

120 денари по старт или 2 евра за странски натпреварувачи.Секој 

натпреварувач има право на неограничен број на настапи 

 

Мерење на време: 

Рачно 
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Награди: 

Трите првопласирани во категорија добиваат медали,Најдобрите пливачи 

во категории добиваат пехари.За најдобар пливач во категорија се 

прогласува пливачот со најмногу први места(освен Категорија Е) 

ВАЖНО!!! 

За да може да се борат за пехарот за најдобар пливач во категорија: 

Категориите А-Д мора да настапат во 3 дисциплини(2x50м и една 100м) 

Категоријата Г мора да настапи во 3 дисциплини(само од 50м) 

Категоријата Е треба да настапи во 2 дисциплини(25м слободно и 25м со 

помагало) 

 

Категории 

Категорија Машки Женски 

А 2008 2008 

Б 2009 2009 

Ц 2010 2010 

Д 2011 2011 

Г 2012 2012 

Е 2013 и помлади 2013 и помлади 

 

Програма 

Распливување:14:00 
Почеток на натпревари:14:45 

Бр. Дисциплина Категорија Пол 

1 50м слободно А-Г М/Ж 

2 50м грбно А-Г М/Ж 

3 25м слободно Е М/Ж 

4 50м градно А-Г М/Ж 

5 50м делфин А-Г М/Ж 

6 100м слободно А-Д М/Ж 

7 25м со помагало Е М/Ж 
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КОВИД Водич 
 

 Според протоколот на Националната пливачка федерација доколку има повеќе од 200 

натпреварувачи,ќе следи втор расплив 

 Стартните листи ќе се изготвуваат според категорија на пливач,не според влезно време 

 Сите учесници мора да носат маски на лицето цело време 

 Забрането е присуство на публика 

 Тренерите се задолжени за своите пливачи 
 

 

 

 
 

 

 
 

Важни напомени: 
 Натпреварот се одржува според правилата на ФИНА,Лен и 

Националната Пливачка Федерација 

 Сите натпреварувачи кои сакаат да учествуваат на натпреварот 

треба да се психофизички здрави 

 Клубовите кои ги пријавуваат своите натпреварувачи за 

натпреварот сносат целосна одговорност за здравстевената состојба 

на своите натпреварувачи 

 Организаторот на натпреварот не сноси никаква одговорност за 

време и по натпреварот доколку дојде до несакани последици. 
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