48. mednarodni plavalni miting

KRŠKO 2019
7. razvojni pokal Slovenije
bo v soboto, 8. junija 2019, na olimpijskem bazenu v Brestanici pri Krškem.

NAZIV TEKMOVANJA:

48. mednarodni plavalni miting KRŠKO 2019
7. razvojni pokal Slovenije v plavanju 2018-2019

ORGANIZATOR:

Plavalni klub Celulozar Krško

DATUM TEKMOVANJA:

Sobota, 8. junija 2019

KRAJ TEKMOVANJA:

Brestanica (pri Krškem)

BAZEN:

Bazen Brestanica, 50 x 25m, 10 prog, temperatura
vode 27 stopinj Celzija

POTEK TEKMOVANJA:

Tekmovanje bo organizirano v enem delu s pričetkom
ob 09.00
Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika
glede na prijave

OGREVANJE:

07.50 – 8.50

MERJENJE:

elektronsko (Timing Ljubljana)

KATEGORIJE:
MOŠKI:
rojeni leta
rojeni leta
rojeni leta
rojeni leta

2005
(A)
2006
(B)
2007
(C)
2008 in mlajši (D)

ŽENSKE:
rojene leta 2006
rojene leta 2007
rojene leta 2008
rojene leta 2009 in mlajše

(A)
(B)
(C)
(D)

PROGRAM:
4 x 50m prosto
50m prsno
200m prosto
50m prosto
50m delfin
100m prsno
50m hrbtno
1500m prosto

D+C, B+A
D, C, B, A
D, C, B, A
D, C, B, A
D, C, B, A
D, C, B, A
D, C, B, A
B, A

M, Ž
M, Ž
M, Ž
M, Ž
M, Ž
M, Ž
M, Ž
M

*odebeljeno so discipline razvojnega pokala, vse discipline razen 1500m prosto so
odprte

RAZVOJNI POKAL SLOVENIJE
Posamično točkovanje in klubsko točkovanje štafet
Na vsakem tekmovanju Razvojnega pokala se posamezniku seštevajo »male točke«
treh najboljših rezultatov na tekmovanju. V klubsko točkovanje se štejeta največ dve
klubski štafeti iz posameznih starostnih kategorij.
Za skupno uvrstitev posameznikov in štafet se šteje šest najboljših seštevkov »malih
točk« iz tekmovanj v eni tekmovalni sezoni.
Točkovanje
1. mesto 20,
2. mesto 17,
3. mesto 15,
4. mesto 13,
5. mesto 12,
…
16.mesto 1 točka
Za nov državni rekord Slovenije se plavalcu ali plavalki doda 20 točk.
Nagrade
PZS bo ob zaključku najboljšim 16 plavalkam in 16 plavalcem v seštevku »malih točk«
v posamezni kategoriji ( dečki, deklice, mlajši dečki in mlajše deklice ) ter 8 najboljšim
klubom podelil priznanja in praktične nagrade
TEKMOVANJE BO ORGANIZIRANO PO PRAVILIH LENA/FINA
ŠTEVILO NASTOPOV: neomejeno
NAGRADE:

- najboljši trije v vsaki disciplini vsake kategorije prejmejo medalje
- najboljše tri štafete prejmejo medalje
- zmagovalci vsakega letnika za seštevek treh najboljših rezultatov
po FINA točkah (2019) točkah prejmejo pokal
- dodatno bomo pripravili še številne praktične nagrade

ŠTARTNINA:

5 € na štart. Račun z dejanskim številom štartov prejmejo klubi po
tekmovanju

BIVANJE:

stroške prevoza in bivanja plačajo ekipe same

PREHRANA:

- možnost prehrane na samem bazenu, klube naprošamo da ob
prijavi napišejo število potrebnih kosil – meni sporočimo
- okoliške gostilne (Senica, Pohle, Allegro)

PRIJAVE:

- prijave za tekmo sprejemamo do srede, 5. junija, do 24. ure prek
on-line sistema PZS
- klubi iz tujine morajo poslati prijavo prek lenex-a ali e-maila do
srede, 5.junija 2019 do 24. ure.

ODJAVE:

do četrtka, 6. junija 2019, do 20. ure

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU JE NA LASTNO ODGOVORNOST!
Dodatne informacije:

pk.celulozar@gmail.com
www.plavalniklub-celulozar.si

Dobrodošli v Brestanici!
Plavalni klub Celulozar Krško

