»VESELI DECEMBER V LJUBLJANI IN MARIBORU«

Z željo po boljšem sodelovanju med slovenskimi plavalnimi klubi, smo se pri Olimpiji iz Ljubljane in
Braniku iz Maribora odločili za povezavo dveh tradicionalnih tekmovanj za mlajše plavalce,
Mednarodni plavalni miting Miklavž, ki poteka v Ljubljani in memorial Tone Božič, ki poteka v
Mariboru.
Tekmovanja bodo potekalo izmenično prvo in drugo soboto v decembru. Posamezni in ekipni
zmagovalci bodo razglašeni na drugem tekmovanju, najboljši pa bodo nagrajeni s posebnimi
praktičnimi nagradami. Samo plavalci in ekipe, ki sodelujejo v obeh tekmovanjih lahko plavajo za
nagrade.
Pozdravljamo vas v Ljubljani in Mariboru!

»VESELI DECEMBER V LJUBLJANI IN MARIBORU«
27. MEDNARODNI PLAVALNI MITING

Memorial Tone Božič 2017

Organizator
Plavalni klub Branik Maribor, Koroška c. 33, 2000
Maribor
Telefon:
+386 41 682 016
e-mail:
plavalniklubbranik@siol.net
URL:
www.plavalniklub-branik.si
Kraj tekmovanja
Kopališče Pristan, Maribor,
temperatura vode 27 C
Merjenje

25m

–

8

prog,

Elektronsko (Omega)

Datum tekmovanja: Sobota, 2. december 2017
Štartnina: 20 EUR oziroma 15 EUR za tiste, ki so
že nastopili na tekmovanju v Ljubljani
Prijave
Slovenski klubi pzsana do 27.11.2017
Tuji klubu do ponedeljka 27.11.2017 na e-mail
plavalniklubbranik@siol.net
Kategorije

DEČKI A rojeni 2003-2004
DEČKI B rojeni 2005-2006
DEČKI C rojeni 2007 in mlajši
DEKLICE A rojene 2003-2004
DEKLICE B rojene 2005-2006
DEKLICE C rojene 2007 in mlajše
PROGRAM TEKMOVANJA
1. del
Ogrevanje
8:00 – 8:40
Začetek tekmovanja 9:00
100 Prsno dečki/deklice
50 Prosto dečki/deklice

(kategorije A,B,C)
(kategorije A,B,C)

Štafeta 12x50 prosto (dva dečka A,B,C + 2
deklici A,B,C)
2. del
Ogrevanje:
eno uro po končanem 1. delu, 30 min.

Tekmovanje:
začetek uro in pol po končanem prvem delu
tekmovanja.
50 Delfin dečki/deklice
100 Delfin dečki/deklice
50 Hrbtno dečki/deklice

(kategorija C)
(kategorije A,B)
(kategorije A,B,C)

Finala 200 mešano
Po kategorijah (najboljših 8 plavalcev in plavalk v
vsaki kategoriji po seštevku točk vseh 4 disciplin
programa)
200
200
200
200
200
200

mešano
mešano
mešano
mešano
mešano
mešano

dečki C
deklice C
dečki B
deklice B
dečki A
deklice A

Skupine bodo sestavljene na podlagi prijavljenih
časov, vsaka kategorija zase.
NAGRADE IN PRIZNANJA
Prvi trije vsake discipline prejmejo kolajne.
Najboljši v finalnih nastopih 200 m prejmejo
praktične nagrade.
Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA.
Ekipno tekmovanje
(seštevek tekmovanj v Mariboru in Ljubljani)
Za ekipo se točkuje najboljših 16 plavalcev v vsaki
disciplini programa po sistemu 25-20-15- 13-1211-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Prvih osem štafet dobi
dvojne točke. Finalisti v posamičnih disciplinah
100m in 200m dobijo dvojne točke po sistemu 5040-30-26-24-22-20-18.
SKUPNI ZMAGOVALEC – posamično
Najboljši v seštevku točk 100 mešano in 200
mešano se razglasi na zaključku drugega
tekmovanja – v Mariboru, razpisana posebna
nagrada organizatorjev. V primeru, da imata dva
enako število točk je zmagovalec tisti, ki ima
vrednejši rezultat po FINA točkah v disciplinah 100
in 200 m mešano. V primeru popolnoma enakega
števila točk še v tem primeru je zmagovalec tisti, ki
ima večje število točk seštevka vseh štirih disciplin
po FINA točkah (na enem od tekmovanj).
SKUPNI ZMAGOVALEC – ekipno
Najboljši v seštevku vseh točk na tekmovanju v
Mariboru in Ljubljani se razglasi na zaključku
drugega tekmovanja – v Mariboru, razpisana
posebna nagrada organizatorjev.
NASTANITEV IN PREHRANA:
Stroške prevoza in bivanja krijejo ekipe same
razen vabljenih. Za pomoč pri rezervacijah
kontaktirajte pisarno kluba.
Tekmovanji bosta izvedla v sodelovanju plavalna
kluba Olimpija iz Ljubljane in Branik iz Maribora.

