
 

 

20. mednarodni plavalni miting »Veronika 2021« 

Kamnik, sobota 26. 6. 2021 

Letni olimpijski bazen 

"Pod Skalco" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR 

PLAVALNI KLUB KAMNIK 
Maistrova ulica 15, p. p. 13, 
1240 KAMNIK, SLOVENIJA 

e-pošta: info@plavalniklub-kamnik.si 
URL: www.plavalniklub-kamnik.si 

http://www.plavalniklub-kamnik.si/
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URL: www.veronika.si 

Matična številka: 5246075000 
Davčna številka: SI 12564699 
TRR: IBAN SI56 0231 0026 2431 085 (NLB d.d.) 

DATUM sobota, 26. 6. 2021 

KRAJ Kamnik, letni olimpijski bazen “Pod Skalco”  

BAZEN 50 m bazen, 8 prog, temp. 26°C 

ZAČETEK 

TEKMOVANJA 

Ob 9.00 

SESTANEK 

DELEGATOV 

Ob 8.00  

OGREVANJE 

Uro pred začetkom tekmovanja. 

Tekmovalci morajo zapustiti bazen najkasneje 10 minut pred pričetkom 
tekmovanja (do 8.50). 

MERJENJE Elektronsko (PZS Timing) 

PRIJAVE 

• do srede, 23. 6. 2021 do 24.00 ure za SLO klube: on-line prijave na PZS 
Timing 

• do torka 22. 6. 2021 do 24.00 ure tuji klubi na e-mail: 
info@plavalniklub-kamnik.si z LENEX prijavnim obrazcem 
(www.swimrankings.net). 

ODJAVE 
• do četrtka, 24. 6. 2021 do 24.00 ure za SLO klube 

• do srede, 23. 6. 2021 do 8.00 ure za tuje klube 

ŠTARTNINA 
5 € na štart, katero morajo klubi poravnati dan pred pričetkom tekmovanja, 
na transakcijski račun SI56 0231 0026 2431 085 (NLB d.d.). 

KATEGORIJE 

 ŽENSKE                     MOŠKI               DISCIPLINE 

A 2007 in starejše       2006 in starejši  Vse razpisane discipline. 

B 2008, 2009       2007, 2008                Vse razpisane discipline. 

C 2010, 2011       2009, 2010                  Vse razpisane discipline. 

D 2012 in mlajše       2011 in mlajši  Vse razpisane discipline. 

 

PROGRAM 

TEKMOVANJA 

1. DEL  

8.00 OGREVANJE  

9.00 Tekmovanje “Veronika”  

www.swimrankings.nethttp://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/12957/live/Results.lxf
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 100 m prsno Ž, M (direktno finale) 

 50 m delfin Ž, M (predtekmovanje) 

 100 m prosto Ž, M (direktno finale) 

 50 m hrbtno Ž, M (predtekmovanje) 

 100 m delfin Ž, M (direktno finale) 

 50 m prsno Ž, M (predtekmovanje) 

 100 m hrbtno Ž, M (direktno finale) 

 50 m prosto Ž, M (predtekmovanje) 

Štafeta 4 x 100 m mešano menjajoče* 

                

2. DEL 

60’ KOSILO 

30’ OGREVANJE 

FINALE  50m*  

 50 m delfin Ž, M 

 50 m hrbtno Ž, M 

 50 m prsno Ž, M 

 50 m prosto Ž, M 

* Izvedejo se zaprta finala 8 najhitrejših v kategorijah A, B, C in D iz 
predtekmovanja. 

''Štafeta mešano menjajoče'' - dva fanta in dve dekleti (zastopane vse 
kategorije), poljubni vrstni nastopajočih, vrstni red plavalnih tehnik: 

1. plavalec plava 50 m hrbtno, 50 m prsno.  

2. plavalec plava 50 m prsno, 50 m delfin. 

3. plavalec plava 50 m delfin, 50 m prosto  

4. plavalec plava 50 m prosto, 50 m hrbtno.  

Vsak slog mora biti zaključen v skladu s pravili, ki veljajo za posamično 

disciplino, v nasprotnem primeru se štafeto diskvalificira. 

PRAVILA 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA. Veljalo bo pravilo enega (1) 
štarta. Na tekmovanju bodo plavalci razvrščeni po prijavljenih rezultatih, 
predhodno doseženih v 50m bazenu, glede na razpisano kategorijo (SW3, 
FINA HANDBOOK 2017-2021). 

Za vse starostne kategorije je dovoljena uporaba kopalk, ki po materialu in 
obliki odgovarjajo pravilom FINA (BL 8). 

NAGRADE Nagrade za tekmovanje v 100 m disciplinah: 
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Najboljši trije plavalci/plavalke v kategorijah A, B, C in D v 100 m disciplinah 
bodo prejeli medalje. 

Nagrade za tekmovanje v 50 m disciplinah: 

KATEGORIJA ABSOLUTNO (Ž, M) 

Prve tri najhitrejše ABSOLUTNO v 50 m disciplinah bomo nagradili 
z  denarnimi nagradami: 

1. mesto (Ž, M) 50 EUR 

2. mesto (Ž, M) 30 EUR 

3. mesto (Ž, M) 15 EUR 

KATEGORIJA A, B, C, D (Ž, M): 

Najboljši trije plavalci/plavalke kategorij A, B, C, D v 50 m disciplinah bodo 
prejeli medalje. 

KOSILO 

Na dan tekmovanja bo organizirana prehrana na bazenu v kolikor bodo to 
takrat dopuščala priporočila NIJZ. Točen način izvedbe prehrane (kosilo ali 
lunch paket ali suhi obrok), meni in cena bodo javljeni naknadno na e-naslove 
klubov.  

OBVEZNOSTI 

KLUBOV 

Plavalci in plavalke tekmujejo na lastno odgovornost. Za njihovo varstvo in 
zavarovanje odgovarjajo klubi, katerih člani so. 

VARSTVO 

PODATKOV 

Plavalci in plavalke s svojo prijavo soglašajo, da se njihovi podatki, rezultati, 
intervjuji ter drugo multimedijsko gradivo objavi na spletni strani 
www.veronika.si in sorodnih spletnih straneh (PZS, PZSTiming.net …) ter 
medijih. 

OPOZORILA 

Vse udeležence mitinga prosimo, da zaradi zagotavljanja varnosti in dostopa 
do parkirnih površin upoštevate navodila rediteljev in/ali varnostne službe! 

Vstop na bazensko ploščad je dovoljen le s čisto obutvijo! 

DODATNE 

INFORMACIJE 

info@plavalniklub-kamnik.si 

 

ZARADI PREPREČITVE MOŽNOSTI ŠIRJENJA OKUŽBE Z BOLEZNIJO COVID-19 BO TEKMA 

POTEKALA V SKLADU S PRIPOROČILI NIJZ. 

http://www.veronika.si/

