
 

                           

 

                                                                                                                                                                                               

 

PLIVAČKI KLUB “DUBRAVA“  

organizira i priređuje te Vas poziva na plivačko natjecanje, tradicionalni  

18. FESTIVAL PLIVANJA 
 

HPS KADETSKI GRAND Prix (4/6), koje se održava 
 
 

              15. i 16. travnja 2023. 
na Bazenskom kompleksu SVETICE, Divka Budaka 21, 10000 Zagreb 

 

 
SATNICA NATJECANJA 
 

 1. DIO – subota 15.04.2023. poslijepodne u 15:30 / zagrijavanje od 14:30 sati 
 2. DIO – nedjelja 16.04.2023. prijepodne u 9:15 / zagrijavanje od 8:30 sati 
 3. DIO – nedjelja 16.04.2023. poslijepodne u 16:00 / zagrijavanje od 15:30 sati 

 

 
PROGRAM NATJECANJA 
zatvoreni 50m bazen, 8 pruga 

 
1. DIO 2. DIO 3. DIO 

15.04.2023. u 15:30 16.04.2023. u 9:15 16.04.2023. u 16:00 
zagrijavanje od 14:30 zagrijavanje od 8:30 zagrijavanje od 15:30 

   
200m slobodno Ž/M 400m slobodno Ž/M 100m slobodno Ž/M 

100m leđno Ž/M 100m prsno Ž/M 200m leđno Ž/M 

200m prsno Ž/M 200m leptir Ž/M 100m leptir Ž/M 

200m mješovito Ž/M 400m mješovito Ž/M 800m slobodno Ž/M 

4x50m mješovito Ž/M   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRAVO NASTUPA – KATEGORIJE NATJECATELJA 

 

Pravo nastupa na HPS Kadetskom Grand Prix-u imaju natjecatelji koji su registrirani u Hrvatskom 

plivačkom savezu i koji su na kraju natjecateljske sezone u dobi od 11 do 13 godina – plivačice, odnosno 

od 12 do 14 godina – plivači. 

Natjecanje je otvoreno i za sve natjecatelje iz klubova ili nacionalnih saveza koji su članovi F.I.N.A. 

 

KATEGORIJA PLIVAČICE 
 

PLIVAČI 

KADETI 2010., 2011., 2012. 2009., 2010., 2011. 

 

Natjecatelj na natjecanju može nastupiti u pet (5) pojedinačnih disciplina i jednoj (1) štafetnoj utrci. 

Natjecatelj u jednom HPS Kadetskom Grand Prix ciklusu može nastupiti najviše dva (2) puta u 25m 

bazenu i dva (2) puta u 50m bazenu u disciplinama 400m i 800m slobodno. 

 
BODOVANJE KADETSKI GRAND Prix 2022./23. 

 

Po završetku svakog natjecanja utvrđuje se trenutni, a po završetku posljednjeg natjecanja u HPS 

Kadetskom Grand Prix ciklusu i ukupni poredak natjecatelja na temelju zbroja HPS bodova. 

Poredak se utvrđuje posebno u konkurenciji plivačica i plivača na temelju zbroja rezultata ostvarenih u 

otplivanim disciplinama programa tijekom HPS Kadetskog Grand Prix ciklusa, prema apsolutnom poretku. 

 

NAGRADE  
 

Tri prvoplasirana natjecatelja Ž/M u svim disciplinama programa, u apsolutnoj kadetskoj kategoriji 

bit će nagrađeni medaljama. 

Tri plivačice i tri plivača koji osvoje najviše HPS bodova iz zbroja tri rezultata natjecanja (iz svakog 

dijela programa po jedan najvrjedniji) organizator će nagraditi peharima.  

U slučaju jednakog zbroja bodova dva ili više natjecatelja, nagradu za poredak će osvojiti 

natjecatelj sa vrijednijim četvrtim rezultatom. 

Tri prvoplasirane štafete Ž/M, organizator će nagraditi medaljama. 

 

STARTNINA  

 
Startnina iznosi 6 € po pojedinačnom startu. 
 
Klubovi startninu uplaćuju na IBAN organizatora na: HR 48 23600001101450511 s pozivom na broj:             
00 15042023. Klubovima će po završetku natjecanja biti ispostavljen račun. 



PRIJAVE / ODJAVE 

 
Hrvatski klubovi prijave vrše isključivo online LENED-om, najkasnije do srijede 12.04.2023. do 24:00 sata. 

Prijave klubova ili nacionalnih saveza koji su članovi FINA-e treba dostaviti na adresu e-pošte 

organizatora na info@pkdubrava.hr  najkasnije do utorka 11.04.2023. do 24:00 sata. 

Štafetna disciplina na programu natjecanja obavezno se prijavljuje LENED-om. 

ODJAVE 

Odjave su zaključno do petka 14.04.2023. u 15 sati na info@pkdubrava.hr . 

 
OPĆA PRAVILA  

 
Natjecanje će se održati po pravilima FINA-e i u skladu s Općim propozicijama za natjecanja HPS-a i 

ovim propozicijama.  

Startne liste i grupe se formiraju na osnovu prijavljenog vremena u svakoj disciplini. Sve grupe su finalne.  

Najjača grupa prema prijavljenom vremenu starta posljednja. Primjenjuje se pravilo jednog starta. 

Natjecanje je pojedinačno.  

Troškove puta, smještaja i boravka snose sami sudionici natjecanja. 

Klubovi sudionici su odgovorni za zdravstveno stanje prijavljenih natjecatelja. Službena prijava za 

natjecanje je ujedno i jamstvo Kluba sudionika o zdravstvenoj sposobnosti natjecatelja. 

Klubovi sudionici, natjecatelji, suci i tehnička podrška natjecanja su dužni poštivati epidemiološke mjere, 

propisane od nadležnih tijela te poštivati upute organizatora u protokolarnoj provedbi istih u dane 

održavanja natjecanja. 

Klubovi sudionici, natjecatelji, suci i tehnička podrška natjecanja dužni su poštivati upute organizatora u 

protokolarnoj provedbi natjecanja. 

 
INFORMACIJE  

 

PLIVAČKI KLUB DUBRAVA 

a Štefanovečka cesta 67/1, 10 040 Zagreb 

e  info@pkdubrava.hr 

w www.pkdubrava.hr 

iBan HR 48 23600001101450511 

oiB 01364415633 

Fb hr-hr.facebook.com/dubravaswimming 
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