
49. plavalni miting  

KRŠKO 2020 

                    6. razvojni pokal Slovenije 2020 
 

bo v soboto, 18. julija 2020 na olimpijskem bazenu v Brestanici pri Krškem. 

                                                                                       

PROPOZICIJE: 

 
NAZIV TEKMOVANJA:             49. plavalni miting KRŠKO 2020                  
                                                   / 6.razvojni pokal Slovenije 2020 
 
ORGANIZATOR:                       Plavalni klub Celulozar Krško 

 

DATUM TEKMOVANJA:           Sobota, 18. julija 2020  
 

KRAJ TEKMOVANJA:               Brestanica (pri Krškem) 
 

BAZEN:          Bazen Brestanica,  50 x 25m, 10 prog, temperatura   
                                                  vode 27 stopinj Celzija     
        
POTEK TEKMOVANJA:           Tekmovanje bo organizirano v skladu s priporočili   
                                                  NIJZ. Potekalo bo v dveh delih z  
             dopoldanskim pričetkom ob 09.00. Po odplavani   
                                                  zadnji disciplini prvega dela programa sledi odmor 60   
                                                  minut, nakar nadaljujemo s tekmovanjem. 
 
OGREVANJE:                           07.50 – 8.50 
 
MERJENJE:                              elektronsko  (Timing Ljubljana) 
 

KATEGORIJE: 

 
DEČKI:                                                                  DEKLICE: 
rojeni leta   2006              (A)                                 rojene leta 2007              (A) 
rojeni leta   2007              (B)                                 rojene leta 2008              (B) 
rojeni leta   2008              (C)                                 rojene leta 2009              (C) 
rojeni leta   2009 in mlajši    (D)                                 rojene leta 2010 in mlajše  (D) 
 

Program: 

 
Prvi del tekmovanja: 
4 x 50m prosto mix ( C,D ) 
100m hrbtno ( A,B ) 
50m prsno ( C,D ) 
200m prosto ( A,B ) 
 
Drugi del tekmovanja: 
4 x 100 prosto mix ( A,B ) 
100m prosto ( C,D ) 
50m delfin ( A,B ) 



200m hrbtno ( C,D ) 
400m prosto ( A,B )  
 
 
ŠTEVILO NASTOPOV:   neomejeno 
 
NAGRADE:       - najboljši trije vsake kategorije prejmejo medalje in praktične 
                           nagrade  

  - zmagovalci vsakega letnika za seštevek treh najboljših rezultatov 

  po LEN točkah prejmejo pokal 
  - dodatno bomo pripravili še številne praktične nagrade 

 
ŠTARTNINA:     5 € na štart 
 
BIVANJE:         -stroške prevoza in bivanja plačajo ekipe same 
 
PREHRANA:    - možnost prehrane na samem bazenu 
      - okoliške gostilne (Senica, Pohle, Allegro) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
PRIJAVE:           prijave za tekmo sprejemamo do srede, 15. julija 2020 do 24. ure prek 
                         On-line sistema PZS  
      Foreign teams: until Wednesday, 15th of July 2020, on Swimming    
                          club address or email: pk.celulozar@ gmail.com 
   
ODJAVE:         do četrtka, 16. julija 2020 do 20. ure 
 

 UDELEŽBA NA TEKMOVANJU JE NA LASTNO ODGOVORNOST! 
 

Dodatne informacije:   pk.celulozar@gmail.com  
www.plavalniklub-celulozar.si 

 
               
 
          

 


