11. PLIVAČKI MITING

ŽABAC 2018
03.-04. ožujka 2018.
Zatvoreni bazen SP Mladost, Jarunska 5, Zagreb
50m, 10 pruga
PROGRAM NATJECANJA
1. DIO Subota
03.03.2018. u 17:00
Rasplivavanje u 16:00

2. DIO Nedjelja
04.03.2018. u 09:00
Rasplivavanje u 08:00

3. DIO Nedjelja
04.03.2018. u 17:00
Rasplivavanje u 16:00

200m prsno Ž
200m prsno M
400m slobodno Ž *
400m slobodno M *
100m leđno Ž
100m leđno M
200m mješovito Ž
200m mješovito M

100m slobodno Ž
100m slobodno M
100m leptir Ž
100m leptir M
200m leđno Ž
200m leđno M
400m mješovito Ž *
400m mješovito M *

200m leptir Ž
200m leptir M
100m prsno Ž
100m prsno M
800m slobodno Ž *
800m slobodno M *

* broj grupa može biti limitiran ovisno o broju prijava, a sukladno vremenskom

ograničenju natjecanja
Prijavljeno vrijeme mora biti postignuto u natjecateljskoj sezoni 2017/18 i podložno je
provjeri (službeni poredak matičnog saveza).

PRAVO NASTUPA
Pravo nastupa na natjecanjima imaju plivači koji su registrirani u Hrvatskom plivačkom savezu i
koji u 2018. godini prema Općim propozicijama HPS-a spadaju u kategoriju, kadeti i mlađi
kadeti.
Sva natjecanja su otvorena i za natjecatelje iz klubova ili nacionalnih saveza koji su članovi
FINA.
Svaki natjecatelj ima pravo nastupa dvije (2) discipline u svakom dijelu programa.

KADETI
MLAĐI KADETI

Plivačice
2005. - 2006.
2007. – 2008.

Plivači
2004. – 2005.
2006. - 2007.

BODOVANJE miniGP
Na svakom natjecanju mini GP zbrajaju se 4 rezultata natjecatelja i to:
 400 ili 800m slobodno
 200 ili 400m mješovito
 100 m slobodno, leđno, prsno ili leptir
 200 m 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 zbiru 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
Prva tri natjecatelja u svakoj disciplini i kategoriji nagrađuju se medaljama.
Plivačica i plivač u svakoj kategoriji s najvećim zbrojem bodova po tablicama HPS-a postignutim
u zbroju četiri rezultata, organizator nagrađuje peharima.

STARTNINA
Startnina iznosi 30,00 kuna po startu i uplaćuje se na žiro-račun kluba HR7023600001101348556
s pozivom na broj 2018-1.
PRIJAVE I ODJAVE
Prijave LENED-om do 28.02.2018. (srijeda)
Lista prijava biti će objavljena 01.03.2018. 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 02.03.2018. do 20.00 sati (petak)
INFORMACIJE
Sastanak delegata:
Kontakt osoba u klubu:

Subota 03.03.2018., u 16:00 sati - Plavi salon na bazenu
Boris Mišković, tel:099 36 37 211, info@hapk-mladost.hr

