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Ни претставува особено задоволство да ве поканиме на пливачкиот натпревар НЕМО КУП кој 
оваа година е шеснаесети  по ред  и е во организација на Пливачкиот клуб Делфин Скопје а ќе се 
одржи на базенот ,, Борис Трајковски,, Скопје . Концептот на овој натпревар е развивање и 
афирмација на пливачкиот спорт ,а пливачите можат да настапат во шест старосни категории 
при што најдобрите пливачи од секоја  категорија ќе добијат стокови награди додека во 
апсолутна категорија ќе се доделуваат и парични награди.За прв пат во Македонија се воведува 
скинс трката на 50 метри слободно во машка и женска категоерија. 
ОРГАНИЗАТОР: ПК,,ДЕЛФИН,,СКОПЈЕ 
ДАТА: 22.11.2020 година 
МЕСТО: Базен ,,Борис Трајковски,, Скопје 
БАЗЕН: 25 метри 8 стази температура на вода 26,5 C 
ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО 
КАТЕГОРИИ: МАШКИ ЖЕНСКИ 
Категорија   A Апсолутна Апсолутна 
Категорија   Б 2005/2006 2005/2006 
Категорија   Ц 2007/2008 2007/2008 
Категорија   Д 2009/2010 2009/2010 
Категорија   E 2011                             2011 
Категорија   Ф 2012 и помлади                  2012 и помлади                   
 

СТАРТАРИНА: 200 ден по старт за домашни натпреварувачи а за гости од странство 3,5 евра  по 
старт  
ПРАВО НА УЧЕСТВО: Еден пливач има право на неограничен број на настапи. 
 ПРОГРАМА 
 I дел                                                                                                     II дел  
        Недела.22.11.2020 08:45 часот                                                                          Недела  22.11.2020  16:00 часот  
 (Распливување 07:30)                                                                                         (Распливување 15:00) 

800 слободно м/ж А   200 мешано м/ж А,Б,Ц 

100  мешано м/ж А,Б,Ц,Д   50 делфин  м/ж А,Б,Ц,Д,Е,Ф 

50 слободно  м/ж А,Б,Ц,Д,Е,Ф   100 слободно м/ж А,Б,Ц,Д 

200 градно м/ж А,Б,Ц   200 грбно м/ж А,Б,Ц 

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

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

100 грбно м/ж А,Б,Ц,Д   50 грбно м/ж А,Б,Ц,Д,Е,Ф 

50 грaдно м/ж А,Б,Ц,Д,Е,Ф   400 слободно м/ж А,Б 

400 мешано м/ж А,Б   50 слободно СКИНС м/ж А 



 
Организаторот го задржува правото да ги лимитира трките на 800м  на 8 натпреварувачи во машка и 8 во женска 
категорија според најдобро испливано време. 
 
Најдобрите 8 пливачи во апсолутна категорија ќе настапат на СКИНС – трката 50 слободно  во машка и женска 
категорија. 
 

 

МЕДАЛИ: Првите тројца натпреварувачи од секоја категорија во секоја дисциплина добиваат 
медаљи 
НАГРАДИ:  Најдобрите пливачи во категорија А добиваат парични награди, додека пливачите од 
другите категории добиваат стокови награди а се прогласуваат според збир на освоени бодови 
во четири најдобри дисциплини според ФИНА таблица. Победниците во СКИНС ТРКАТА на 50 
метри слободно во машка и женска категорија  добиваат награди. 
НАЈДОБАР КЛУБ: За најдобар клуб се прогласува оној што ќе освои најголем број на медали 
ПРИЈАВИ: пријавите се примаат најкасно до 17.11.2020 на адреса ПК,,ДЕЛФИН,,СКОПЈЕ Бул: 
Јане Сандански 19/2-3 Скопје мејл: aleksandarf@yahoo.com 
Со поднесувањето на пријавата клубот кој ги поднесува потврдува дека пливачите се здраствено 
способни за натппреварување, односно ја сносат одговорноста за нивната здравстена состојба 
mail: aleksandarf@yahoo.com, Пријавите да бидат исклучиво во Ленех формат, за закаснета 
пријава се уплаќа двојна стартарина. 
Tel: + 389 78 386 236,  faks: + 389 2 2431 587 
ОТКАЗИ: Отказите се уважуваат најкасно до 19.11.2020 година. 
ПРОТОКОЛ: Пливачкиот митинг ќе се одржи според протоклите за натпревари на Националната 
пливачка федерација како и на Владата на РС Македонија.  
СМЕСТУВАЊЕ: Натпреварувачите сами  си ги сносат патните и хотелските трошкови 
информации на телефон +38970360936 
Препорачуваме хотелско сместување полн панасион до 30 ЕВРА нокевање со појадок 15 – 20 
ЕВРА 
 

ПК “ДЕЛФИН” СКОПЈЕ 
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