PLIVAČKI KLUB “DUBRAVA“
Vas poziva na plivačko natjecanje

16. „FESTIVAL PLIVANJA“
koje je od natjecateljske sezone 2013./14. uključeno u HPS mini GRAND PRIX, a održava se

13. i 14. travnja 2019.

na Bazenskom kompleksu SVETICE, Divka Budaka 21, 10000 Zagreb

PROGRAM NATJECANJA (A)
zatvoreni 50m bazen, 10 pruga
1. DIO

2.DIO

Subota 13.04.2019. poslijepodne

Nedjelja 14.04.2019. prijepodne

Rasplivavanje u 12:30 sati
Početak natjecanja u 13:15 sati

Rasplivavanje u 9:00 sati
Početak natjecanja u 9:30 sati

100m slobodno M
100m prsno Ž
400m mješovito M
100m leptir Ž
100m leđno M
200m mješovito Ž
200m leptir M
200m leđno Ž
400m slobodno M *
800m slobodno Ž **
200m prsno M

100m slobodno Ž
100m prsno M
400m mješovito Ž
100m leptir M
100m leđno Ž
200m mješovito M
200m leptir Ž
200m leđno M
400m slobodno Ž *
800m slobodno M **
200m prsno Ž

* u disciplini 400m slobodno broj grupa je ograničen na ukupno 7;
na 5 kadetskih (max. 50 natjecatelja) i 2 mlađe kadetske (max. 20 natjecatelja)
** u disciplini 800m slobodno broj grupa je ograničen na ukupno 4;
na 3 kadetske (max. 30 natjecatelja) i 1 mlađe kadetsku (max. 10 natjecatelja)
Prijavljeno vrijeme mora biti postignuto u natjecateljskoj sezoni 2018./19. i
podložno je provjeri (službeni poredak matičnog saveza).

PRAVO NASTUPA – KATEGORIJE NATJECATELJA

Muški
A – 2005 (kadeti)
B – 2006 (kadeti)
C – 2007 (ml. kadeti)
D – 2008 (ml. kadeti)

Žene
A – 2006 (kadetkinje)
B – 2007 (kadetkinje)
C – 2008 (ml. kadetkinje)
D – 2009 (ml. kadetkinje)
Sve kategorije (M/Ž) su zatvorene!
Pravo nastupa na natjecanjima imaju plivači koji su registrirani u Hrvatskom plivačkom
savezu i koji u 2019. 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/ica ima pravo nastupa u DVIJE DISCIPLINE u svakom
dijelu programa.

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 10 bodova bonusa
Natjecatelj ima pravo nastupiti na svim natjecanjima Grand prix, a za ukupan plasman
zbrajaju se najbolji plasmani na 6 natjecanja.

NAGRADE
Tri prvoplasirana natjecatelja (M/Ž) za svaku disciplinu i svaku kategoriju bit će
nagrađeni medaljama.
Natjecatelji sa postignutim najvrjednijim zbrojem velikih HPS bodova, otplivanih iz
4 discipline natjecanja (2 iz subote, 2 iz nedjelje) u svim kategorijama (A, B, C, D), posebno
u muškoj i posebno u ženskoj konkurenciji, nagradit će se prigodnim peharom. U slučaju
jednakog broja bodova, pehar će pripasti natjecatelju sa otplivanim najvrjednijim
rezultatom po tablicama HPS-a.

STARTNINA
Startnina iznosi 35,00 kuna po pojedinačnom startu za domaće natjecatelje ili 5 EUR za
plivače iz inozemstva po prijavljenom startu. Startnina se mora uplatiti prije početka
natjecanja na sastanku delegata ili na IBAN PK Dubrava: HR 48 2360000 1101450511
s pozivom na broj: 00 13042019

PRIJAVE/ODJAVE
Prijave treba poslati putem LENED-a (Hrvatski klubovi) najkasnije do srijede 10.04.2019.
do 23:59 sati.
Inozemni klubovi prijavu šalju na općem obrascu za prijavu natjecatelja na adresu
e-pošte organizatora: info@pkdubrava.hr
Odjave poslati do petka 12.04.2019. do 13:00 sati na adresu e-pošte: info@pkdubrava.hr

SASTANAK DELEGATA
Sastanka delegata održat će se u subotu 13.04.2019. s početkom u 12:45 sati u
KLUPSKIM PROSTORIJAMA NA BAZENU SVETICE.

PRAVILA
Natjecanje će se održati po pravilima FINA-e, a u skladu s pravilima HPS-a i ovim
Pravilima. Grupe se formiraju na osnovu prijavljenog vremena u svakoj disciplini. Sve
grupe su finalne. Najjača grupa po prijavljenom vremenu starta posljednja. Primjenjuje se
pravilo jednog starta. Natjecanje je pojedinačno.
Troškove puta, boravka i smještaja snose sami sudionici natjecanja.
Svi klubovi sudionici jamče da su prijavljeni natjecatelji obavili liječnički pregled
za sezonu 2018./2019. te da su liječnički sposobni za nastup na natjecanju.

INFORMACIJE
PLIVAČKI KLUB DUBRAVA
Štefanovečka cesta 67/1
10 040 Zagreb
Tel.: 00385 (1) 29 17 860
Fax.: 00385 (1) 29 10 933
e-pošta: info@pkdubrava.hr
Kontakt osoba:
Srećko Sever
e-pošta: ssever@pkdubrava.hr

