
 
 

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

 

32. memorial Boštjana Mariniča 

 

PROPOZICIJE: 
 

 
Organizator:   Plavalni klub Velenje 

 

Datum tekmovanja:  Sobota, 6. 4.  2019 
 

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:   Deklice letnik 2006 in 2007 
   Dečki letnik 2005 in 2006 

    Mlajše deklice A letnik 2008 in 2009 
    Mlajše deklice B letnik 2010 in mlajše 
    Mlajši dečki A letnik 2007 in 2008 
    Mlajši dečki B letnik 2009 in mlajši 
 
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 A in B ter dečki  
2.      50 m prsno mlajše deklice A in B ter deklice 
3.      50 m prosto mlajši dečki A in B – memorialna disciplina ter dečki  
4.      50 m prosto mlajše deklice A in B ter deklice 
5.    100 m mešano mlajši dečki A in B 
6.    100 m mešano mlajše deklice A in B 
7.    100 m prosto mlajši dečki A in B 
8.    100 m prosto mlajše deklice A in B 
9.      50 m hrbtno mlajši dečki A in B ter dečki  
10.    50 m hrbtno mlajše deklice A in B ter deklice 
11.  100 m hrbtno mlajši dečki A in B 
12.  100 m hrbtno mlajše deklice A in B 
13.    50 m delfin mlajši dečki A in B ter dečki  
14.    50 m delfin mlajše deklice A in B ter deklice 
15.  100 m prsno mlajši dečki A in B 
16.  100 m prsno mlajše deklice A in B 
 
Trije najboljši plavalci v vsaki disciplini prejmejo medalje. Najboljši v seštevku FINA 
točk iz treh disciplin v vseh šestih kategorijah prejmejo darila. Zmagovalec 
memorialne discipline 50 m prosto za maljše dečke A prejme pokal. 
 
Vsak mlajši deček in mlajša deklica lahko v eni tehniki plava le eno razdaljo 
(50 m ali 100 m). Izven konkurence ni možno nastopiti. 

 

Veselimo se vaše udeležbe na tekmovanju.  

 

Športni pozdrav.      Marko Primožič,   
        predsednik kluba 
 


