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Memorial Jožeta Rebca »2017« bo potekalo v SOBOTO, 27.maja 2017 z dopoldanskimi 1.delom in popoldanskimi 
2.delom. 

Prizorišce  tekmovanja: 

KOPALIŠČE POD OBLO GORICO 
Kopališka 9 

SI-4240 Radovljica 
• dolžina: 50m, širina: 16m 
• globina: do 1,80m 
• 8 prog 
• temp. vode: 27 °C 

Merjenje časov bo elektronsko – TIMING PZS   
Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA. 
Tekmovanje se bo odvijalo po pravilu enega(1) štarta. 

Na tekmovanju bodo plavalci razvrščeni po prijavljenih rezultatih, predhodno doseženih v 50m bazenu, ne glede na 
kategorijo (SW3, FINA HANDBOOK 2013-2017). Štartnina za vsak prijavljen štart je 5 EUR , ki jo morajo 
predstavniki klubov poravnati pred pričetkom tekmovanja. 
Kategorije: 

  KATEGORIJA            ŽENSKE       MOŠKI 

Ostale kategorije moški 2002 in st. ter ženske 2003 in st. lahko nastopijo izven konkurence. 
Nagrade in priznanja: 

Prvi trije plavalci in plavalke v kategoriji dečkov, ml. dečkov 1, ml. dečkov 2 in cicibanov bodo dobili medalje ( vsak letnik 
posebej),ki bodo po mednarodnih točkovnih tabelah v seštevku 4 ( štirih)rezultatov (dečki, ml. dečki 1) iz dopoldanskega  in 
popoldanskega dela ( upošteva se iz vsakega dela po dva najboljša rezultata ) dosegli največje število točk  ter v seštevku 
dveh rezultatov (ml. dečki 2, cicibani) iz dopoldanskega  in popoldanskega dela ( upošteva se iz vsakega dela po en 
najboljši rezultat ) dosegli največje število točk .  
Memorialna disciplina je 200m hrbtno in bo pokal podeljen najboljšemu  rezultatu v moški in ženski 
konkurenci(dečki,ml.dečki 1,ml.dečki 2,cicibani.) 
Organizator pa bo podelil  najboljšim prvim v kategoriji dečkov, ml. dečkov 1, ml. dečkov 2 in cicibanov  pokale. 

DEČKI A-04,B-05 A-03,B-04

ML.DEČKI  1 C-06 , D-07 C-05,D-06

ML.DEČKI 2 E-08, F-09 E-07 , F-08

CICIBANI G-10 in ml. G-09 in ml.



Program tekmovanja: 

SOBOTA, 27.05.2017 
1.DEL 
Razplavanje: 8.00 
Pričetek : 9.00 

50m prosto  m, ž  A,B,C,D,E,F,G  
400m mešano  m, ž  A,B,C 
50m prsno  m, ž  A,B,C,D,E,F,G 
200m prosto  m, ž  A,B,C,D,E 
100m delfin  m, ž  A,B,C,D,E 
100m hrbtno  m, ž  A,B,C,D,E,F 
200m prsno  m, ž  A,B,C,D,E 
800m prosto  m,ž  A,B,C  

2.DEL 
Razplavanje: 15.00 
Pričetek : 16.00 

200m mešano   m,ž  A,B,C,D,E 
50m hrbtno   m,ž  A,B,C,D,E,F,G 
400m prosto   m,ž  A,B,C,D 
100m prosto   m,ž  A,B,C,D,E,F 
200m delfin   m,ž  A,B 
100m prsno   m,ž  A,B,C,D,E,F 
200m hrbtno   m,ž  A,B,C,D,E – memorialna disciplina 

            50m delfin   m,ž  A,B,C,D,E,F 

PRIJAVE  do 22.05.2017 na PZSANA.


