
SLOVENIJA PLAVA

Datum: sobota 29.11. 2008 ob 9.30 uri
Organizator: Plavalna zveza Slovenije
Izvajalca: ŠD Riba in Plavalni klub Olimpija
Prizorišče: Ljubljana, Zimsko kopališče Kodeljevo
Merjenje: elektronsko

Prijave: na naslovu ŠD Riba, Kamniška ul. 48, Ljubljana, po e-pošti: prijave@riba-
drustvo.si,  do vključno srede, 26.11.2008.
Ob prijavi navedite št. majice (prijavni obrazec najdete na www.riba-drustvo.si)!

Urnik:
9.30 – 10.00 plačilo startnine in potrditev prijav
10.00 – 10.40 razplavanje
10.45 – pričetek tekmovanja in Cooperjevega testa
14.00 – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
Opomba: urnik je okviren in si pridržujemo pravico do sprememb razporeda disciplin in 
urnika glede na prijave. Tekmovalce prosimo, da se prijavijo pravočasno. 

Discipline: 100 mešano, 400 prosto, 50 delfin, 50 hrbtno, 800 prosto, 50 prosto, 50 prsno, 
štafeta 4x50 prosto za ženske, moške in mešana (2+2) za vse kategorije ter Cooperjev test 
za rekreativce

Kategorije: do 18 let, 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 +

Pravila tekmovanja:
Nastopijo lahko plavalci iz Slovenije in tujine. Po prijavljenih časih bodo razdeljeni v 
skupine. Na daljše discipline bosta v primeru velikega števila prijav, plavala dva 
tekmovalca v eni progi.

Štartnina : 15 EUR, 10 EUR za starejše od 60 let. Udeležba na Cooperjevem testu je 
brezplačna.
Plačila štartnino poravnate na bazenu pred pričetkom tekmovanja. Društva in klube z več 
prijavljenimi tekmovalci naprošamo, da štartnino poravnajo preko TRR  pri SKB:
0310 0100 0057 102, sklic: 890000-2008, namen: prostovoljni prispevek za »Slovenija plava 
2008«.

Priznanja in nagrade: vsak udeleženec dobi majico in diplomo z odplavanim časom/ 
razdaljo. 

Športno društvo Riba, Kamniška ulica 48, 1000 Ljubljana, GSM: 041/365542,  e-pošta: info@riba-drustvo.si,
TR pri SKB banki: 0310 0100 0057 102, davčna številka: SI-58673547


