ПЛИВАЧКИ КЛУБ

ф ка

КРАГУЈЕВАЦ

НОВОГОДИШЊИ КУП
ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: Субота 24.12. 2016.
МЕСТО ОДРЖАВАЊА:

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА:

- Затворени базен СЦ Парк у Крагујевцу
- 50м са 8(10) стаза
- Температура воде 26° а ваздуха 30°
- Распливавање у 9:30
- Почетак такмичења у 10:15
- Додела медаља биће по завршетку такмичења.

КАТЕГОРИЈЕ М/Ж:
A: 2010 и млађи
Б: 2009
В: 2008

Г: 2007
Д: 2006
Ђ: 2005

ДИСЦИПЛИНЕ М/Ж:
50 краул
50 делфин
50 прсно
50 леђно
Штафета м/ж: 4*50 краул АБВ
Штафета м/ж: 4*50 мешовито ГДЂ
Такмичари ће бити разврстани у групама по старости и пријављеним временима.
ПРАВО НАСТУПА:
Такмичари имају право наступа у две дисциплине и штафети.
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА: Електронски (Ручно)
ФОНД НАГРАДА:
- Медаље за прва три такмичара у свакој категорији и дисциплини.
-

Пехар(плакета) и робна награда за најбољег такмичара у свакој категотији по збиру ФИНА бодова у две трке.

-

Пехари за клубове - прво, друго и треће место. Бодовање малим бодовима (9,7,5,3,2,1).
Захвалнице за све клубове.

ПРИЈАВЕ: 48 сати пре почетка такмичења у електронском облику на ninoslav014@live.com
Одјаве 24 сата пре почетка такмичења.
Уз образложење прихватаће се и закаснеле пријаве.
ПРИЈАВНА ТАКСА: 600 динара, овлашћеном лицу на дан такмичења или на рачун клуба.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О НАШЕМ ГРАДУ И ТУРИСТИЧКОЈ ПОНУДИ ИМАТЕ НА www.gtokg.org.rs/sr/

Такмичење се одржава према одредбама Закона о спорту, Такмичарском
правилнику ПСС и осталим нормативним актима ПСС. На сва питања која
нису регулисана изводом из пропозиција овог такмичења, Такмичарским
правилником и Правилником о организацији такмичења и учешћу на
такмичењу, примењују се Међународна правила пливања и остала правила
ФИНА

ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ФОКА“

Председник ПК Фока

1. Маја 2/2-1 34000 Крагујевац Teл: 060 66 63 488
fokapk@gmail.com www.pkfoka.co.rs
ПИБ: 105800208
Текући рачун: 355-3200451581-71 Матични број: 17761021

SWIMMING CLUB

seal

KRAGUJEVAC - SERBIA

NEW YEAR CUP
COMPETITION RULES
DATE: Saturday 24.12.2016.
VENUE:

- Indoor pool in Kragujevac built in 2012. – Bazenska Street
- 50m with 8 (10) trail
- Water temperature 26 °
- Air temperature 30 °

TIMETABLE: - Warm up 9:30
- Start is at 10:15
- The medal ceremony will be after competition.
CATEGORIES:
A: 2010 and younger
B: 2009
C: 2008

D: 2007
E: 2006
F: 2005

DISCIPLINE:
50 freestyle
50 fly
50 breaststroke
50 backstroke
Relay m/f 4*50 frestyle A,B,C
Relay m/f 4*50 medley D,E,F
ELIGIBILITY:
Swimmers have the right to participate in two events and relay event.
TIMING: Electronic (By hand)
PRIZE FUND:
- Medals for the top three competitors in each category and discipline.

- Cup (plaque) and merchandise prizes for the best competitors in each category, the sum of FINA points in two races.
- Cups for clubs - first, second and third place. Scoring low points (9,7,5,3,2,1).

- Thanks to all the participants of the competition.
ENTRIES: 48 hours before the start of competition in the electronic form on ninoslav014@live.com
Check-out 24 hours before the start of competition. With the explanation, we will be accepted late applications.
REGISTRATION FEE: 5€ to the authorized person on the day of the competition or the club's account.
MORE INFORMATION ABOUT OUR CITY AND ITS TOURIST OFFER YOU HAVE ON www.gtokg.org.rs/en/

The competition is held under the provisions of the Sports Act, the
Competition Rules PSS and other normative acts of PSS. All matters
which are not regulated by a certificate from the propositions of this
competition, the Competition Rules and Regulations on the organization
of competitions and participation in the competition, apply to international
swimming rules and other rules of FINA

SWIMMING CLUB SEAL

1. Maj 2/2-1 Kragujevac-Serbia Tel: +381 60 66 63 488
fokapk@gmail.com www.pkfoka.co.rs
PIB: 105800208
Club’s account:355-3200451581-71 Identification number: 17761021

