vabi na

ODPRTO ZIMSKO VETERANSKO
PRVENSTVO SLOVENIJE 2020

V nedeljo 22.03. 2020 ob 11.00 uri
Prizorišče: Ljubljana, Celovška 25, bazen Tivoli (25 m)
Merjenje: elektronsko, Timing Ljubljana
Prijave: preko spletne strani www.riba-drustvo.si, do četrtka 19.03.2019 do 24:00. Dodatne informacije na
barbara@riba-drustvo.si ali 031 742-782.
Tekmovalce prosimo, da se prijavijo pravočasno preko prijavnice na spletni strani. Dodatnih prijav na
tekmovanju ne bomo sprejemali!
Urnik tekmovanja:
●
●
●
●

9:30 – 10:00
10: 00 –10:50
10:50 – 11:00
11:00

prevzem majic in kuponov za kosilo
razplavanje in Cooperjev test
otvoritev državnega prvenstva
1. DEL TEKMOVANJA
● 50 prosto
● 200 prsno
● 100 hrbtno
● 400 prosto, 400 mešano
● 100 mešano
● 50 hrbtno
● 100 delfin
● 800 prosto **
30 minut odmora / razplavanje
● 14:00
2. DEL TEKMOVANJA
● štafeta 4x50 mešano M, Ž, mix 2+2
● 100 prosto
● 200 hrbtno
● 50 prsno
● 25 prosto** (ni FINA točk, promocijska disciplina, ne šteje za pokal in DP)
● 200 prosto
● 50 delfin
● 100 prsno
● 200 mešano, 200 delfin
● štafeta 4x50 prosto M, Ž, mix 2+2
Urnik je okviren in si pridržujemo pravico do sprememb razporeda disciplin in urnika glede na prijave.

Kategorije:
veterani, letnik 1995 in starejši ter kategorija A+ (18-24 let)
INV (združena kategorija invalidi, gibalno in senzorno ovirani ter osebe z motnjo v duševnem razvoju)
18 – 24 A+, 25 – 29 A, 30 – 34 B, 35 – 39 C, 40 – 44 D, 45 – 49 E, 50 – 54 F, 55 – 59 G, 60 – 64 H, 65 – 69 I, 70 –
74 J, 75 – 79 K, 80 – 84 L, 85 – 89 M, 90 + N
Pravila tekmovanja: Tekmovanje bo potekalo po pravilniku PZS.
Prijavite se lahko samo preko spletne strani www.riba-drustvo.si, do vključno 19.3. do 24.00. V petek 20.3. bomo
objavili seznam prijavljenih tekmovalcev po disciplinah, odjave bodo možne do 24.00. V soboto 21.3. bomo objavili
uradno štartno listo VDP.
Štafete lahko prijavite na tekmovanju do 13.00 ure.
Na prvenstvu lahko nastopijo plavalci iz Slovenije in tujine. Po prijavljenih časih bodo razdeljeni v skupine. Vsak
tekmovalec ima pravico do nastopa v 8 disciplinah in štafeti. Združili bomo disciplini 400 prosto in 400 mešano v
prvem delu tekmovanja in 200 delfin in 200 mešano v drugem delu tekmovanja.
Plavalci nastopajo na lastno odgovornost.
Sodelujoče klube naprošamo, da ob prijavi poimensko navedete sodnika in delegata kluba.
**Potrditve prijav na 800 prosto: vsi tekmovalci morajo ob prijavi navesti predviden čas plavanja. Tekmovalce
prosimo, da svoj nastop osebno potrdijo pri Timingu do 10.30.
Štartnina: 25 € in vključuje 5 posamičnih štartov, nastope v štafetah, spominsko majico in toplo malico (za
plavalce na 800 m bo malica rezervirana posebej).
Štartnina za vsak dodaten nastop je 5 €. Za plavalce, ki ne nastopajo v posamičnih disciplinah, ampak samo v
štafeti je štartnina 5 €/štart.
Udeležba na Cooperjevem testu je brezplačna.
Plačilo štartnine je možno samo na TRR društva.
Podatki za nakazilo:
ŠD Riba, Kamniška ulica 48, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0310 0100 0057 102, BIC: SKBASI2X, sklic: SI 99, namen: VDP, ime in priimek tekmovalca / naziv kluba

Podelitve, nagrade in druženje:
Najboljši tekmovalci odprtega prvenstva in najboljši v državnem prvenstvu bodo prejeli odličja (glede na FINA
masters točke). Najboljša posameznika (veteran in veteranka) v seštevku treh rezultatov po FINA masters točkah
prejmeta pokal.
Diplome za najboljše v posameznih kategorijah si boste po zaključku prvenstva lahko sami natisnili s spletne strani
Timing Ljubljana in ŠD Riba.

Vse podelitve odličij in druženje udeležencev bo po koncu tekmovanja v lokalu nad bazenom
Tivoli.

