“Grand Prix Macedonia Open 2021”

17-18.04.2021 Skopje

Organizer:National Swimming Federation of North Macedonia
Date and place of competition:17-18.04.2021 Skopje,Macedonia
Race pool:Olympic Swimming Pool,8 lane
Blvd.Krushevska Republika Skopje
Water temperature: 26c
Time keeping : Electronic time
keeping Vracar Electronics
Categories:
Cat

Male

Female

A

ABSOLUT

ABSOLUT

B

2003 – 2004

2003 – 2004

C

2005 – 2006

2005 – 2006

D

2007 – 2008

2007 – 2008

E

2009 and younger

2009 and younger

Propozition:
-

The competition will be held according to the rules of FINA, LEN and NPF

-

Every swimmer has the right to an unlimited number of races

-

In the disciplines 800 and 1500m freestyle the organizer reserves the right to limit the
number of swimmers to one group according to the reported times.

-

The best 3 swimmers in each discipline and category will be awarded with medals

-

The best swimmers in the category will be awarded with a trophy

-

The best swimmers in Men and Women are announced according to the sum of FINA
points from 4 races in their category.

There are cash prizes for the winners of the Skins race in the men's and women's categories
Entry fee
Start fee is 5 eur for foreign participants or 300 den for domestic participants, per start.
Application
Application deadline 15.04.2021 until 23:00, applications to be sent in Lenex document to
the following addresses: nacionalnaplivackafederacija@yahoo.com; aleksandarf@yahoo.com;
After that deadline and the application that is not released in the Lenex file, the startup is doubled after the
start
The technical meeting is scheduled to be held on April 16, 2021 at 18:00
at the Olympic pool.
Accommodation:
we recommend hotel accommodation from 25 to 35 euros full board Contact person: Mariana Kochovska phone
+389 71 269 660

Due to the situation with the Coronavirus, the audience will not be allowed to enter the pool, each club is
obliged to submit a list of coaches / delegates to the match and they will be released according to the
following:
- Up to 10 swimmers 1 delegate + 1 coach
- From 11-20 swimmers 1 delegate +2 coach
- Over 21 swimmers 1 delegate + 3 coaches
Delegates must have a first and last name proposed by the club, all others not on the list and not
associated with the swimmer will not enter the pool.

Competition program:
17.04.2021 Saturday morning (8:30 start of
competition; warm up 07:30)
I part
1500м free М/F –A,B
200м breastroke М/F –A,B,C,D
200м medly М/F– A,B,C,D
50 free М/F – all
50 buterfly M/F – all

17.04.2021 Saturday evening (16:00 start of
competition,warm up 15:00)
II part
400м free М/F – A,B,C
100м breastroke М/F – all
100м freeМ/F –all

18.04.2021 Sunday morning (8:30 start of
competition; warm up 7:30)
III part
800м free М/F – A,B
200м backstroke M/F – A,B,C,D
200м buterflay M/F -A,B,C,D
50м backstroke M/F - All
50 breastroke -All

18.04.2021 Sunday evening (16:00 start of
competition; warm up 15:00
IV part
400 m medly M/F– A,B,C
100м backstroke M/F – A,B,C,D
200м free M/F – A,B,C,D
100м butterfly M/F – all
3x50м free – SKINS RACE

SKINS RACE RULES:

It starts only on one side of the pool, after the race the winners return to the spot at the start of the "Skins
race".
The best 8 swimmers according to the time swimming in the 50 discipline will freely qualify for the skin
race that will take place at the end of the Fourth part of the final races.
There are three 50m freestyle races with a 4 minute break between races.
The first race is started by 8 swimmers, the second race is started by the 4 fastest swimmers from the first
race, in the last race the 2 fastest swimmers from the previous race start.

IMPORTANT NOTICE:
The competition is held according to the rules of FINA, LEN and NPF, according to the
protocols for protection from the corona virus of the Government of the Republic of
Northern Macedonia and the National Swimming Federation of Northern Macedonia.
All competitors who want to take part in the competition should be mentally and
physically healthy
By registering their swimmers, the clubs bear full responsibility for their health condition
The organizer does not bear any responsibility during the match.

With respect
Mr. Aleksandar Filipchev
President of the National Swimming Federation of North Macedonia

“ГРАН ПРИ МАКЕДОНИЈА Опен 2021”

17-18.04.2021 Скопје

Организатор:Национална пливачка федерација на Северна
Македонија
Место и дата на одржување:17-18.04.2021 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

Б

2003 – 2004

2003 – 2004

Ц

2005 – 2006

2005 – 2006

Д

2007 – 2008

2007 – 2008

Е

2009 и помлади

2009 и помлади

Пропозиции:
-

Натпреварувањето ќе се одржи според правилата на ФИНА,ЛЕН и НПФ
Право на учество имаат сите клубови членки со регистрирани пликвачи во федерција за
натпреварувачката сезона 2021 година

-

Секој пливач има право на неограничен број на настапи

-

Во дисциплините 800 и 1500м слободно организаторот го задржува правото да го
ограничи бројот на пливачи на една група според пријавените времиња.

-

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 според
бодови од 4 трки во своја категорија.

збир на ФИНА

-

За победниците во Скинс трката ,во машка и женска категорија има парични
награди
СТАРТAРИНА
-

стартарината изнесува 5 евра за странски натпреварувачи а за домашни
натпреварувачи 300 денари по старт,

ПРИЈАВИ
-

Краен рок за пријава 15.04.2021,пријавите да се испратат во Lenex документ на
следните адреси: nacionalnaplivackafederacija@yahoo.com ;aleksandarf@yahoo.com;
После тој рок и пријава која не е пуштена во Lenex фајл стартрината изнесува двојно по старт

-

техничкиот состанок е предвиден да се одржи на 16.04.2021 во 18:00 на Олимпискиот
базен.

СМЕСТУВАЊЕ:
-

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

Поради ситуацијата со Коронавирусот нема да биде дозволен влез на публика во базенот,секој клуб е
должен да приложи список на тренери/делегати на натпреварот и истите ќе бидат пуштени според следното:
-

До 10 пливачи 1 делегат+ 1 тренер

-

Од 11-20 пливачи 1 делегат +2 тренера

-

Над 21 пливачи 1 делегат + 3 тренера

Делегатите мора да бидат со име и презиме предложени од страна на клубот,сите останати кои не се на
списокот и кои не соодејствуваат според боројот на пливачи нема да влезат на базен.

Програма на натпреварот:
Сабота наутро(8:30 старт на натпреварот;
расплив 07:30)
I дел
1500м слободно М/Ж - А,Б
200м градно М/Ж –А,Б,Ц,Д
200м мешано М/Ж – А,Б,Ц,Д
50м слободно М/Ж – сите
50 делфин М/Ж – сите

Сабота попладне (15:00 старт на натпреварите;
распливување 16:00)
II дел
400м слободно М/Ж – А,Б,Ц
100м градно М/Ж – сите
100 м слободно М/Ж-сите

Недела наутро (8:30 старт на натпреварот;
расплив 7:30)
III дел
800м слободно М/Ж – А,Б
200 грбно –А,Б,Ц,Д
200 м делфин – А,Б,Ц,Д
50 м грбно – сите
50 м градно - сите

Недела попладне (15:00старт на натпреварот;
расплив 16:00)
IV дел
400м мешано – А,Б,Ц
100м грбно – сите
200м слободно- А,Б,Ц,Д сите
100м делфин – А,Б,Ц,Д
3x50м слободно – СКИНС ТРКА

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 според испливано време во дисциплината 50 слободно ќе се квалификуваа 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.

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Натпреварот се одржува според правилата на ФИНА,ЛЕН и НПФ, според протоколите
за заштита од корона вирустот на Владата на република Северна македонија како и
на националната пливачка федерација на Северна Македонија.
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 одговорностза
нивната здравствена состојба
Органозаторот не сноси никаква одговорност за време на натпреварот.

Со почит
Мр.Александар Филипчев
Претседател на Национална Пливачка Федерација на Северна Македонија

