Plavalni klub Ilirija

Mišov memorial
V soboto, 12. junija 2021 na kopališču Ilirija

PROPOZICIJE:
NAZIV TEKMOVANJA:

Mišov memorial 2021

ORGANIZATOR:

Plavalni klub Ilirija Ljubljana
Telefon: +386 41 798 076
E- mail: info@pki.si

DATUM TEKMOVANJA:

Sobota, 12. junij 2021

KRAJ TEKMOVANJA:

Ljubljana, Celovška cesta 3

BAZEN:

Kopališče Ilirija, 50m, 8 prog, temperatura vode 26,5
stopinj celzija

POTEK TEKMOVANJA:

Tekmovanje bo organizirano v skladu s priporočili NIJZ in v
skladu s propozicijami PZS za sezono 2020/2021. Potekalo bo
v dveh delih z dopoldanskim pričetkom ob 09.00. Po odplavani
zadnji disciplini prvega dela programa sledi odmor 60 minut,
nato nadaljujemo s tekmovanjem.

OGREVANJE in PRIČETEK:

07.30 – 8.50 (urnik ogrevanja bo določen naknadno), pričetek
tekmovanja ob 9.00 uri

MERJENJE:

elektronsko (Timing Ljubljana)

KATEGORIJE:
DEČKI:
rojeni leta
rojeni leta
rojeni leta
rojeni leta

DEKLICE:
2007
2008
2009
2010 in mlajši

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

rojene leta 2008
rojene leta 2009
rojene leta 2010
rojene leta 2011 in mlajše

PROGRAM:
Prvi del tekmovanja:

Drugi del tekmovanja:

50 hrbtno

50 prosto

50 prsno

50 delfin

200 hrbtno

200 mešano

100 prosto

100 hrbtno

200 prsno

200 delfin

100 delfin

100 prsno

400 prosto
200 prosto
Po prvem delu tekmovanja bomo organizirali 60 minut premora

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

ŠTEVILO NASTOPOV: vsak plavalec ima omejitev štirih (4) nastopov na tekmovanju.
NAGRADE: najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje.
ŠTARTNINA: 5 € na štart.
PREHRANA: možnost prehrane na samem bazenu v kolikor bodo dopuščala priporočila NIJZ. Več
informacij glede prehrane sledi naknadno.
PRIJAVE: prijave za tekmo sprejemamo do srede, 9. junija 2021 do 24. ure, preko On-line sistema
PZS, tuji klubi prijava na email: info@pki.si
ODJAVE: do četrtka, 10. junija 2020 do 20. ure.
Udeležba na tekmovanju je na lastno odgovornost! Tekmovanje bo potekalo v skladu z NIJZ
priporočili, o katerih bodo klubi obveščeni pred pričetkom tekmovanja. Plavalci in plavalke s svojo
prijavo soglašajo, da se njihovi podatki, rezultati, fotografije ter drugo gradivo objavi na socialnih
omrežjih, spletnih straneh in drugih medijih. Trenerji in klubi prevzemajo vso odgovornost za
spoštovanje ukrepov na tekmovanju.
Za vse dodatne informacije v zvezi s tekmovanjem lahko kontaktirate PK Ilirijo preko e-pošte
matic@pki.si ali na telefon +386 41 798 076.

