Sv. Kvirin

Plivački klub Sisak Janaf
poziva Vas 11. i 12. svibnja 2019. godine na
HPS Mini Grand Prix

10. „Sv. Kvirin“
Natjecanje će se održati prema pravilima FINE i u skladu s pravilima HPS-a.

PROPOZICIJE:
ORGANIZATOR:
Plivački klub Sisak-Janaf
Trg grada Heideinheima 1, Sisak 44000, Republika Hrvatska
e-mail: sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr
DATUM NATJECANJA:
subota 11. i nedjelja 12. 05. 2019.
BAZEN:
ŠRC Sisak, 50 m - 10 pruga, 26˚ C.
MJERENJE:
Elektronsko, Omega
PRIJAVE:
do srijede, 08. 05. 2019. do 12 sati LENED-om
Inozemni klubovi na općem obrascu za prijavu natjecatelja na adresu e-pošte
sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr
ODJAVE:
do petka, 10. 05. 2019. do 12 sati na adresu e-pošte
sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr
SASTANAK DELEGATA:
11. 05. 2019. u 14:20
STARTNINA:
35,00 kn po startu i uplaćuje se na račun kluba
IBAN: HR95 2500 0091 1012 5050 5 s pozivom na broj 00 11052019 ili na sastanku delegata
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PRAVILA:
Pravo nastupa na natjecanju imaju plivači koji su registrirani u Hrvatskom
plivačkom savezu i koji u 2019. godini prema Općim propozicijama HPS-a spadaju u
kategoriju kadeti i mlađi kadeti.
Sva natjecanja su otvorena i za natjecatelje iz klubova ili nacionalnih saveza
koji su članovi FINA.
KATEGORIJE/AGE GROUPS:
Djevojčice
Kadetkinje 2006.
Kadetkinje 2007.
Mlađe kadetkinje: 2008. i 2009.

Dječaci
Kadeti 2005.
Kadeti 2006.
Mlađi kadeti: 2007. i 2008.

Natjecanje se održava u tri dijela.
Sve discipline plivaju se kao finalne.
Svaki natjecatelj ima pravo nastupa u dvije discipline u svakom dijelu
programa.
PROGRAM NATJECANJA:
1. dio subota
11. 05. 2019. u 15:00
Rasplivavanje u 14:00
200m prsno Ž/M
400m slobodno Ž/M *
100m leđno Ž/M
200m mješovito Ž/M

2. dio Nedjelja
12. 05. 2019. u 09:00
Rasplivavanje u 08:00
100m slobodno Ž/M
100m leptir Ž/M
200m leđno Ž/M
400m mješovito Ž/M *

3. dio Nedjelja
11. 05. 2019. u 16:00
Rasplivavanje u 15:00
200m leptir Ž/M
100m prsno Ž/M
800m slobodno Ž/M *

* NAPOMENA: broj grupa može biti ograničen ovisno o broju prijava, a sukladno
vremenskom ograničenju natjecanja!

Grupe će biti formirane prema prijavljenim vremenima.
Najbrža grupa starta posljednja.
Prijavljeni rezultati u navedenim disciplini moraju biti postignuti u 50 m
bazenu i podložni su provjeri (službeni poredak nacionalnih plivačkih saveza).
Lista prijava biti će objavljena 08. 05. 2019. na stranicama kluba i HPS-a i
plivači koji nisu ušli u poredak na limitiranim disciplinama imati će mogućnost
dodatne prijave na neku drugu disciplinu.
NAGRADE:
Prva tri mjesta u svakoj kategoriji i svakoj disciplini bit će nagrađena
medaljama.
Plivačica i plivač sa najvećim zbrojem bodova po tablicama FINA-e
postignutim u zbroju četiri najbolja rezultata, nagrađuju se peharom. U slučaju
izjednačenog broja bodova dvoje ili više plivačica/plivača, bit će nagrađena
plivačica/plivač sa petim vrjednijim rezultatom.
HPS će osigurati prigodne nagrade najbolje plasiranim natjecateljima u
ukupnom poretku Mini Grand Prix natjecanja.
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BODOVANJE:
Na svakom natjecanju mini GP zbrajaju se 4 rezultata natjecatelja i to:
- 400 ili 800m slobodno
- 200 ili 400m mješovito
- 100 m slobodno, leđno, prsno ili leptir
- 200 m leđno, prsno ili leptir
Natjecatelj ima pravo nastupiti na svim natjecanjima Grand prix, a za
ukupan plasman zbrajaju se najbolji plasmani na 6 natjecanja. Na svakom natjecanju
boduju se rezultati natjecatelja, i to prema HPS tablicama. Bodove za Grand prix
ostvaruje 10 najboljih plivača u zbiru rezultata kako slijedi:
Plasman
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
4. mjesto
5. mjesto
6. mjesto
7. mjesto
8. mjesto
9. mjesto
10. mjesto

Bodovi
25
20
16
13
10
7
5
3
2
1

Za ostvaren hrvatski rekord dodjeljuje se 10 bonus bodova.
Sve dodatne informacije možete dobiti na e-mail: sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr
ili na telefon 095 408 2121.
Veselimo se Vašem dolasku
Vaš

.

