ZIMSKO ODPRTO MASTERS PRVENSTVO SLOVENIJE V PLAVANJU
Športno društvo Aktivček s Plavalno zvezo Slovenije organizira odprto veteransko prvenstvo Slovenije v
plavanju. Tekmovanje bo potekalo v Kranju v Pokritem olimpijskem bazenu (25m) v soboto, 7. marca 2015.
Pričetek tekmovanja ob 10.45 uri. Merjenje je elektronsko.
Prijave zbiramo na spletu www.aktivcek.com ali preko e-pošte: info@aktivcek.com, do vključno srede, 4.3.
2015. Vsak plavalec ima pravico nastopa v vseh posameznih disciplinah in štafeti. Štartnina znaša 17
EUR za elektronsko plačilo izvedeno do četrtka, 5.3. oz. 20 EUR na dan tekmovanja.
Nakazila na TRR pri NLB: 0206 8025 5682 528, namen: štartnina VDP.
URNIK
Opomba: urnik je okviren in si pridržujemo pravico do sprememb razporeda disciplin in urnika glede na
prijave. Tekmovalce prosimo, da se prijavijo pravočasno.
DOPOLDANSKI DEL
•
•
•

9.30 - 10.00
potrditev prijav in plačilo štartnine
10.00 - 10.40 razplavanje
10.45
1. del tekmovanja
o Vrstni red disciplin:
50 prosto
200 prsno
100 hrbtno
400 prosto
200 mešano
100 delfin
50 prsno
(800 prosto, 400 mešano)

Dolgoprogaši: kdor bi želel plavati 800 prosto ali 400 mešano naj to sporoči v prijavi. V primeru prijave vsaj
4 tekmovalcev bomo zgoraj navedene discipline izvedli na koncu dopoldansekga dela. Pridržujemo si
pravico do omejitve števila skupin na 800 prosto.
•

12.15 - 13.00 odmor
POPOLDANSKI DEL

•
•

13.15 – 13.45 razplavanje
13.50
2. del tekmovanja
o Vrstni red disciplin
Štafeta 4x 50 mešano
50 delfin
100 prsno
50 hrbtno
200 prosto
100 mešano
200 delfin
100 prosto
200 hrbtno
štafeta 4x 50 prosto
štafeta 4x50 mešano 2+2*
*Opomba: štafete 2+2 plavata dva moška in dve ženski. Razpisana je samo absolutna kategorija.

KATEGORIJE: veterani, letnik 1990 in starejši ter nova kategorija 18-24 let (1997)
18 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54

55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 +

Vsak plavalec tekmuje na lastno odgovornost.
Nagrade: Prvi trije (absolutno) bodo nagrajeni z medaljami, vendar ne po rezultatu, ampak po masters
točkah.
Za vse dodatne informacije in morebitna vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 040/435 - 183 (Andrej) in po
e-pošti piro23@siol.net in info@aktivcek.com
S športnimi pozdravi,
Organizacijski odbor ŠD Aktivček

S prijavo se udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja,
ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.

