
 

 

 

13. mednarodniplavalnimiting 

"Pokal Boberček 2017" 

 

Organizator: Plavalni klub Fuţinar Ravne 

Na gradu 6 

SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenia 

tel/fax:+386(0)31755380, fax: +386(0)28223167 

e-mail: info@pkfuzinar.si; http://www.pkfuzinar.si 

Datum: sobota, 10.junij 2017 

Kraj: Ravne na Koroškem 

Bazen: Mestno kopališče Ravne na Koroškem, 
Olimpijski bazen 

50m, 10 prog, 26.5°C, 

Merjenje časa: elektronsko 

Program: Ogrevanje: uro pred začetkom tekmovanja (ob 9:00 uri) 

  1. del: pričetek tekmovanja ob 10:00 uri 

  odmor 90 minut 

  2. del: popoldan po odmoru 

 
 

Kategorije: MOŠKI ŽENSKE 

A 2003 2004 

B 2004 2005 

C 2005 2006 

D 2006 in mlajši 2007 in mlajše 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Program tekmovanja: 

I. DEL Ţ+M  II. DEL   

50 delfin Ţ+M predtekmovanje 50 prsno Ţ+M predtekmovanje 

100 prsno Ţ+M direktno finale 100 delfin Ţ+M direktno finale 

50 hrbtno Ţ+M predtekmovanje 50 prosto Ţ+M predtekmovanje 

100 prosto Ţ+M direktno finale 100 hrbtno Ţ+M direktno finale 

      

50 delfin Ţ+M finale 50 prsno Ţ+M finale 

50 hrbtno Ţ+M finale 50 prosto Ţ+M finale 

      

 8X50 prosto (MIX) 
po en deček/deklica iz vsake starostne 
kategorije (mlajši lahko nadomesti 
starejšega). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nagrad
e: 

 Prvi trije tekmovalci v vsaki disciplini(iz vsake kategorije) prejmejo medalje in 
praktične nagrade. 

 Prve tri štafete prejmejo pokal. 

Najboljši plavalec in plavalka v seštevku FINA TOČK (2016) v vseh štirih finalni disciplinah 
(50m delfin, hrbtno, prsno, prosto) in vseh kategorijah, prejmejo plakete. 

Prijave: Prijave klubov on-line na PZS strani do srede 7.junija 2017 

 

Naslov:  
PK Fuţinar, 
Na gradu 6,  
2390 Ravne na Koroškem, 

fax: 02 82 23 167,  
www.pkfuzinar.si,    
info@pkfuzinar.si. 
 
Odjave: Odjave: do četrtka8.junija 2017 (do 20:00 ure zvečer). 
Štartnina: Štartnina na start plavalca znaša 5 EUR in jo je potrebno poravnati pred 
pričetkom tekmovanja. Startnina se plača za vse, ki so navedeni v štartni listi in niso 
odjavljeni do navedenega termina pred začetkom tekmovanja. Izjema z zdravniškim 
potrdilom. 
 
Obveznosti klubov: Plavalci in plavalke tekmujejo na lastno odgovornost. 
Za njihova varstvo in zavarovanje odgovarjajo klubi, katerih člani so. 
 
Prehrana: Plavalni klub Fuţinar bo organiziral prehrano za plavalce na bazenu, zato 
vse klube naprošamo, da ob prijavi napišejo tudi število potrebnih kosil. 
Cena kosila bo objavljena naknadno na spletni strani kluba. 
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