vabi ljubitelje plavanja na

PLAVALNI IZZIV 2021

V soboto 13.11. 2021 ob 13.00 uri
Prizorišče: Ljubljana, Kodeljevo, 25 metrski bazen
Merjenje: elektronsko, Timing Ljubljana
Prijave: preko spletne strani www.riba-drustvo.si, do četrtka 11.11.2021. Dodatne informacije na
barbara@riba-drustvo.si ali + 386 (0) 31 742-782. Tekmovalce prosimo, da se prijavijo pravočasno preko prijavnice
na spletni strani.
Urnik:
12.00 – 13:00
13:00

potrditev prijav, ogrevanje
pričetek tekmovanja in Cooperjevega testa.

Discipline:
● 4x50 mešano (mix)*
● 200 prosto
● 50 hrbtno
● 100 prosto
● 50 prsno
● 100 mešano
● 400 prosto
● 50 delfin
● 100 hrbtno
● 50 prosto
● 100 prsno
● 4x50 prosto (mix)*
● Cooperjev test za rekreativce.
Urnik je okviren in si pridržujemo pravico do sprememb razporeda disciplin in urnika glede na prijave.
*Na prijavnici za tekmovanje označite, da želite plavati v štafeti. Ekipe bomo izžrebali in objavili na tekmovanju.

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.
Vsak tekmovalec ima pravico do nastopa v posamičnih disciplinah in štafetah.
Štartnina: 5 EUR na štart. Udeležba na Cooperjevem testu je brezplačna.
Plačilo štartnine je možno samo na TR društva!
Podatki za nakazilo:
ŠD Riba, Kamniška ulica 48, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0310 0100 0057 102, BIC: SKBASI2X, sklic: SI 99, namen: Plavalni izziv 2021, ime in priimek tekmovalca

Nagrade:
Medalje za najboljše tri v seštevku točk treh disciplin. Medalje za najboljše tri štafete. Spominske majice in diplome
za vse udeležence tekmovanja.
COVID-19
Na tekmovanju smo dolžni upoštevati pravila in priporočila NIJZ glede širjenja okužb Covid-19. Vstop na
tekmovanje bo možen samo z izpolnjenim pogojem PCT (podrobnosti). Tekmovanje bo potekalo brez gledalcev.

