PLIVAČKI KLUB MEDVEŠČAK

poziva Vas na

4. plivačko natjecanje

MEDO
31.01.-01.02.2015.
ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST (25m, 6 pruga),
Trg Krešimira Ćosića 10, 10 000 Zagreb

PROGRAM NATJECANJA

1. DIO

2. DIO

3. DIO

Subota 31.01.2015., u 15:00

Nedjelja 01.02.2015., u 09:00

Nedjelja 01.02.2015., u 16:00

rasplivavanje od 14:00

rasplivavanje od 07:30

rasplivavanje od 15:00

200 m prsno Ž *** (8 grupa)

200 m slobodno Ž

100 m slobodno Ž

200 m prsno M *** (8 grupa)

200 m slobodno M

100 m slobodno M

400 m slobodno Ž ** (5 grupa)

100 m leptir Ž

200 m leptir Ž

400 m slobodno M ** (5 grupa)

100 m leptir M

200 m leptir M

100 m leđno Ž

200 m leđno Ž

100 m prsno Ž

100 m leđno M

200 m leđno M

100 m prsno M

200 m mješovito Ž *** (8 grupa)

400 m mješovito Ž * (3 grupe)

800 m slobodno Ž * (3 grupe)

200 m mješovito M *** (8 grupa)

400 m mješovito M * (3 grupe)

800 m slobodno M * (3 grupe)

*
broj grupa limitiran je na 3 grupe po prijavljenom vremenu
** broj grupa limitiran je na 5 grupa po prijavljenom vremenu
*** broj grupa limitiran je na 8 grupa po prijavljenom vremenu
Prijavljeno vrijeme mora biti postignuto u natjecateljskoj sezoni 2014/15 i podložno je provjeri (službeni
poredak matičnog saveza).

PRAVO NASTUPA i KATEGORIJE
Pravo nastupa na natjecanjima imaju svi plivači registrirani u HPS-u i koji u 2015. godini prema Općim
propozicijama HPS-a spadaju u kategoriju Kadeti i Mlađi kadeti. Natjecanje je otvoreno i za sve
natjecatelje iz klubova ili nacionalnih saveza koji su članovi FINA.
Plivačice rođene
Plivači rođeni
KADETI
2003. - 2004.
2001. - 2002.
MLAĐI KADETI
2005.
2003. - 2004.
Svaki natjecatelj ima pravo nastupa na najviše dvije (2) discipline u svakom dijelu natjecanja.

BODOVANJE mini Grand prix
Na svakom natjecanju mini Grand Prix zbrajaju se 4 rezultata natjecatelja i to:
• 400 ili 800m slobodno
• 200 ili 400m mješovito
• 100 m slobodno, leđno, prsno ili leptir
• 200 m slobodno, leđno, prsno ili leptir
Na svakom natjecanju boduju se rezultati natjecatelja, i to prema HPS tablicama. Bodove za Grand
prix ostvaruje 10 najboljih plivača u zbroju rezultata kako slijedi:
Plasman
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
4. mjesto
5. mjesto
6. mjesto
7. mjesto
8. mjesto
9. mjesto
10. mjesto

Bodovi
25
20
16
13
10
7
5
3
2
1

Bonus bodovi: za svaki novi hrvatski rekord dodjeljuje se 20 bodova bonusa

Natjecatelj ima pravo nastupiti na svim natjecanjima Grand prix, a za ukupan plasman zbrajaju se
najbolji plasmani na 6 natjecanja.
NAGRADE
Tri prvo plasirana natjecatelja u svim disciplinama i kategorijama nagrađuju se medaljama.
Plivačica i plivač u svakoj kategoriji s najvećim zbrojem bodova po tablicama HPS-a postignutim u
zbroju četiri rezultata, organizator nagrađuje prigodnim poklonima.
STARTNINA
Iznosi 30,00 kn po startu i uplaćuje se na račun Kluba, IBAN HR9824020061100048201 s pozivom na
broj 2015-1 ili na sastanku delegata.
PRIJAVE i ODJAVE
Prijave LENED-om do 26.01.2015. do 21:00
Lista prijava biti će objavljena 27.01.2015 na stranicama HPS-a i plivači koji nisu ušli u poredak na
limitiranim disciplinama imati će mogućnost dodatne prijave na neku drugu disciplinu
Odjave zaključno sa
29.01.2015. do 20:00 na medo@medvescak.hr
INFORMACIJE
Sastanak delegata:
Kontakt osoba Kluba:
Kontakt osoba za smještaj:

Subota 25.01.2013., 15:00h u sali za sastanke.
Domagoj Zajec, tel: 098 437351, zajec@medvescak.hr
Maro Šikić, tel: 098 9843574, maro.sikic@uniline.hr

