
 
 

V A B I L O 
na plavalno srečanje mlajših deklic, mlajših dečkov, dečkov in deklic  

 

30. memorial Boštjana Mariniča 

PROPOZICIJE: 
 

 
Organizator:   Plavalni klub Velenje 

 

Datum tekmovanja:  Sobota, 20. 5. 2017 
 

Kraj tekmovanja:                  Pokriti bazen v Velenju, 25 m, 6 prog, voda 27 ºC 
 

Ogrevanje:   Ob 8.00 uri 
 

Pričetek tekmovanja: Ob 9.00 uri 
 

Kategorije:   Mlajše deklice letnik 2006 in mlajše 
   Mlajši dečki letnik 2005 in mlajši 
   Deklice letnik 2004 in 2005 
   Dečki letnik 2003 in 2004 

 
Štartnina:   5 € na start 

 
 

Obveznosti klubov:  Plavalci in plavalke tekmujejo na lastno odgovornost. 
Za njihovo varstvo in zavarovanje odgovarjajo klubi, 
katerih člani so. 

 
Merjenje:   Timing PZS 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Program: 
 

1.      50 m prsno mlajši dečki in dečki  
2.      50 m prsno mlajše deklice in deklice 

3.      50 m prosto mlajši dečki – memorialna disciplina in dečki  
4.      50 m prosto mlajše deklice in deklice 
5.    100 m mešano mlajši dečki 
6.    100 m mešano mlajše deklice 
7.    100 m prosto mlajši dečki  
8.    100 m prosto mlajše deklice 
9.      50 m hrbtno mlajši dečki in dečki  
10.    50 m hrbtno mlajše deklice in deklice 
11.  100 m hrbtno mlajši dečki  
12.  100 m hrbtno mlajše deklice 
13.    50 m delfin mlajši dečki in dečki  
14.    50 m delfin mlajše deklice in deklice 
15.  100 m prsno mlajši dečki  
16.  100 m prsno mlajše deklice 
 
Trije najboljši plavalci vsake discipline prejmejo medalje, najboljši trije v mlajšem 
letniku prejmejo diplome. Najboljši v seštevku FINA točk iz štirih disciplin v vseh 
štirih kategorijah prejmejo darila. Zmagovalec memorialne discipline 50 m prosto za 
maljše dečke prejme pokal. 
 
Vsak mlajši deček in mlajša deklica lahko v enem stilu plava le eno razdaljo 
(50 ali 100 m). Izven konkurence ni moţno nastopiti. 
 

Veselimo se vaše udeleţbe na tekmovanju.  

Športni pozdrav. 

Marko Primoţič 
predsednik kluba 
 

 

 



 
 

R A Z P I S 
 

Odprto tekmovanje v plavanju za invalide in osebe s posebnimi potrebami, 
ki bo potekalo v okviru 30. memoriala Boštjana Mariniča 

 

PROPOZICIJE: 

 
Organizator: Plavalni klub Velenje 
 
Datum tekmovanja:  Sobota, 20. 5. 2017 
 
Kraj tekmovanja:                  Pokriti bazen v Velenju, 25 m, 6 prog, voda 27 ºC 
 
Ogrevanje:   Ob 12.00 uri 
 
Pričetek tekmovanja: Ob 13.00 uri 
 
Kategorije:   Mlajše deklice letnik 2002 in mlajše 

   Mlajši dečki letnik 2002 in mlajši 
   Deklice letnik 1998 do 2001  
   Dečki letnik 1998 do 2001 
      

Štartnina:   5 €    
 
Obveznosti društev:             Plavalci in plavalke tekmujejo na lastno odgovornost.  
                                             Za njihovo varstvo in zavarovanje odgovarjajo društva, 

iz katerih prihajajo. 
 
Merjenje:   Timing PZS 
 
Program:               
 
1.     4 x 50 m prosto -  Unified štafeta (2 neinvalida in 2 invalida)  
2.     50 m prosto  Ţ 
3.     50 m prosto  M 
4.     25 m plavanje s pripomočkom ali spremljevalcem za moške in ţenske 



 
 

5.     50 m hrbtno Ţ 
6.     50 m hrbtno M 
7.     50 m prsno Ţ 
8.     50 m prsno M 
9.     200 m prosto Ţ 
10.   200 m prosto M 
11.   100 m mešano Ţ 
12..  100 m mešano M 
13.   50 m delfin Ţ 
14.   50 m delfin M 
 
Trije najboljši plavalci v razpisanih kategorijah in disciplinah prejmejo medalje.  

 

Rok prijave: sreda, 17. 5. 2017, na swimmrankings: 
 
https://www.swimrankings.net/index.php?page=entryDetail 
 
Razlaga: Najprej se je potrebno prijaviti – log in.  
Nato vnesete vse plavalce, ki bodo tekmovali, pod athlets. Zatem označite tekmo v 
Velenju, vpišete klub spodaj in nato athlet entries. Ko imate discipline, kliknite na  
izbrano v pravokotniku NT in tja vpišete prijavljeni čas. 
Pod report dobite izpis prijavljenih tekmovalcev po disciplinah ali plavalcih. 
 
Informacije: katarina.praznik@guest.arnes.si ali na telefon 041 921 896.l 
   
Veselimo se vaše udeleţbe na tekmovanju.  
 
Športni pozdrav. 

 

 Marko Primoţič, 
predsednik kluba 
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