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Plivački klub Sisak Janaf
poziva Vas 23. travnja 2022. godine na

11. „Velika nagrada PKSJ - junior cup“
PROPOZICIJE:
ORGANIZATOR:
Plivački klub Sisak-Janaf
Trg grada Heideinheima 1, Sisak 44000, Republika Hrvatska
e-mail: sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr
DATUM NATJECANJA:
subota 23. 04. 2022.
BAZEN:
ŠRC Sisak, 50 m - 10 pruga, 26˚ C.
MJERENJE:
Elektronsko, Omega
PRIJAVE:
do srijede, 20. 04. 2022. do 12 sati LENED-om
Inozemni klubovi na općem obrascu za prijavu natjecatelja na adresu e-pošte
sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr
ODJAVE:
do petka, 22. 04. 2022. do 12 sati na adresu e-pošte
sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr
RASPLIVAVANE:
08:00
POČETAK:
09:00
SASTANAK DELEGATA:
Upute elektronskom poštom
STARTNINA:
40,00 kn po startu i uplaćuje se na račun kluba
IBAN: HR95 2500 0091 1012 5050 5 s pozivom na broj 00 23042022
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PRAVILA:
Pravo nastupa na ovom natjecanju imaju plivačice i plivači koji su registrirani
u Hrvatskom plivačkom savezu ili nekom drugom savezu članu meĎunarodne
plivačke federacije „FINA“.
Natjecateljica i natjecatelj na natjecanju može nastupiti u pet (5) disciplina.
Dobne skupine su zatvorene.
DOBNE SKUPINE:
Djevojčice godište
W1: 2011.
W2: 2012.
W3: 2013.
W4: 2014. i mlađe

Dječaci godište
M1: 2010.
M2: 2011.
M3: 2012.
M4: 2013. i mlađi

Natjecanje se održava u dva dijela.
Discipline programa se plivaju kao "sve grupe finalne".
PROGRAM NATJECANJA:
1. DIO subota 23. 04. 2022.
rasplivavanje 08:00
početak natjecanja 09:00
50 m delfin: W2, W3, W4, M2, M3, M4
100 m delfin: W1, M1
50 m leĎno: W2, W3, W4, M2, M3, M4
100 m leĎno: W1, M1
200 m mješovito: sve kategorije

2. DIO subota 23. 04. 2022.
rasplivavanje 15:30
početak natjecanja 16:00
50 m prsno: W2, W3, W4, M2, M3, M4
100 m prsno: W1, M1
50 m slobodno: W2, W3, W4, M2, M3, M4
100 m slobodno: W1, M1
8 x 50 slobodno: W1, W2, W3, W4, M1, M2,
M3, M4

Grupe će biti formirane prema prijavljenim vremenima.
Najbrža grupa starta posljednja.
NAGRADE:
Prva tri mjesta u svakoj dobnoj skupini i svakoj disciplini u ženskoj i muškoj
konkurenciji bit će nagraĎena medaljama.
Plivačica i plivač sa najvećim zbrojem bodova po tablicama FINA-e
postignutim u zbroju četiri najbolja rezultata, nagraĎuju se peharom. U slučaju
izjednačenog broja bodova dvoje ili više plivačica/plivača, bit će nagraĎena
plivačica/plivač sa petim vrjednijim rezultatom.
Natjecanje će se zajedno sa natjecanjem 17. „Sisak mali – Memorijal Miriana
Vasilj“ bodovati za „Junior cup PKSJ“.
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BODOVANJE:
Po završetku natjecanja utvrĎuje se trenutni, a po završetku natjecanja 17.
„Sisak mali – Memorijal Miriana Vasilj“ i ukupni poredak natjecatelja na temelju
zbroja bodova po tablicama FINA-e.
Plivačica i plivač sa najvećim zbrojem bodova po tablicama FINA-e bit će
nagraĎeni vrijednom nagradom organizatora natjecanja, a treneri najuspješnijih
natjecatelja bit će nagraĎeni novčanim nagradama. U slučaju izjednačenog broja
bodova dvoje ili više plivačica/plivača, bit će nagraĎena plivačica/plivač sa petim
vrjednijim rezultatom.
Klubovi sudionici su odgovorni za zdravstveno stanje prijavljenih
natjecatelja.
Službena prijava za natjecanje je ujedno i jamstvo kluba sudionika
o zdravstvenoj sposobnosti natjecatelja.
Sve dodatne informacije možete dobiti na e-mail: sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr
ili na telefon 095 408 2121.
Veselimo se Vašem dolasku
Vaš

.

