
 

                                                                                      „11. АПРИЛ - АЛКА ЛИГА“                         

ПРОПОЗИЦИЈЕ 

Датум одржавања такмичења: 20.12.2014. год. 

Сатница такмичења: Распливавање 15:00, такмичeње 15:30 - 19:00 

Место одржавања такмичења: СЦ  „НОВИ БЕОГРАД - 11. АПРИЛ“, Ауто пут бр. 2, Нови Београд 

Организатор такмичења: ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''11. АПРИЛ'' 

Спонзор и покровитељ такмичења: АЛКА ТРГОВИНА Д.О.О  

Мерење времена и обрада резултата: VRACAR ELEKTRONIC SYSTEM 

 

Категорије: 

1. ДЕЛФИНИ – Дечаци и девојчице рођени 2005. год. 

2. ВИДРЕ – Дечаци и девојчице рођени 2006. год. 

3. КОРЊАЧЕ – Дечаци и девојчице рођени 2007. и 2008.год. 

 

Програм такмичења: 

- 50 м слободно м/ж - све три категорије, 

- додела медаља у дисциплини 50 м слободно м/ж за све три категорије! 

- 50 м прсно м/ж - све три категорије,  

- додела медаља у дисциплини 50 м прсно м/ж за све три категорије! 

- 50 м леђно м/ж - све три категорије, 

- додела медаља у дисциплини 50 м леђно м/ж за све три категорије! 

- 50 м делфин м/ж - све три категорије, 

- додела медаља у дисциплини 50 м леђно м/ж50 м делфин м/ж за све три категорије! 

- штафета 4x50 м слободно - корњаче и видре (2008, 2007 и 2006),  

- штафета 4x50 м мешовито - делфини и видре (2006 и 2005). 

- додела медаља за штафете! 

- проглашење екипног победника АЛКА ЛИГЕ! 

 

Право наступа: 

На такмичењу могу наступити такмичари који су обавили лекарски преглед не старији од 6 месеци, што гарантује 

представник клуба овереним списком на меморандуму клуба. 

Сваки такмичар има право наступа највише у ДВЕ ИНДИВИДУАЛНЕ ДИСЦИПЛИНЕ и у ЈЕДНОЈ ШТАФЕТИ. Сваки клуб има 

право да пријави највише ДВЕ МУШКЕ И ДВЕ ЖЕНСКЕ ШТАФЕТЕ по категорији.  

Учесници такмичења не плаћају стартнину, а добијају медаље и пригодне поклоне, обезбеђене од стране клупског спонзора 

- АЛКА ТРГОВИНЕ Д.О.О. 

 



Пријаве: 

Пријава такмичара треба да садржи име, презиме, датум (дан/месец/годину рођења): 

Пријаву слати у lenex формату најкасније до четвртка, 18. децембра 2014. године, у 23:59 сати на е-маил: 

pk11april@yahoo.com 

Клуб може пријавити (реалан) резултат без доказа о испливаном резултату. 

 

Екипни пласман: 

За екипни пласман у оквиру сваке индивидуалне дисциплине се бодују два најбоље пласирана пливача из једног клуба 

(пример: у дисциплини 50м слободно за дечаке рођене 2005. године су 2. 5. и 7. место освојили пливачи из једног клуба. За 

екипни пласман се бодују само двојица - другопласирани и петопласирани! Седмопласирани пливач из истог клуба не улази 

у бодовање за екипни пласман). По елиминисању пливача који не остварују право на учешће у екипном пласману се 

формира ранг листа од 12 пливача који остварују право на бодовање. За израчунавање екипног пласмана се користе мали 

бодови (15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) где прво место доноси 15 бодова, а дванаесто место доноси 1 бод.  

За екипни пласман у конкуренцији штафета се бодује најбоље пласирана штафета из једног клуба по истом принципу као 

индивидуалне дисциплине.  По елиминисању штафета које не остварују право на учешће у екипном пласману се формира 

ранг листа штафета кој остварују право на бодовање. Штафете се бодују двоструким бројем бодова у односу на 

индивидуалне дисциплине (30, 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2) где прво место доноси 30 бодова, друго место доноси 24 

бода и тако до дванаестог места које доноси 2 бода. 

 

Награде: 

Три првопласирана такмичара/ке у индивидуалним дисциплинама и три првопласиране штафете, у свакој категорији, 

добијају медаље. 

Најуспешнији клуб у екипном пласману добија пехар.  

 

Контакт и додатне информације: 

Контакт особа: Борис Дробац, директор клуба, телефон: 065 3186837 

Е-маил: pk11april@yahoo.com 

Интернет: www.pk11april.com 

 

Д О Б Р О    Д О Ш Л И ! 
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