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ПЛИВАЧКИ КЛУБ "11. АПРИЛ" 
 

 

Пријатељи пливања, 

 

велико нам је задовољство да Вас позовемо 

на пливачко такмичење поводом 30 година 

од оснивања клуба. Надали смо се да ћемо 

три деценије постојања прославити на 

матичном базену, на СРЦ "11. април", али 

објективне околности и субјективне 

слабости нису то дозволиле... И поред 

скромних услова које пружа СРЦ "Пинки" 

сигурни смо да ћете бити задовољни, пре 

свега гостопримством, мада смо се 

потрудили да и такмичарском смислу 

ништа не мањка... 

 

Очекујемо вас на базену "ПИНКИ" у 

Земуну... 

 
 

30 година пливачког клуба  

"11. АПРИЛ"  
 

Програм  
 

Субота, 10. април 2010. године - I део 

 

14
45

 – састанак делегата, 

15
00

 – распливавање, 

16
00

 – такмичење – I део, 

 

1. 50 м слободно м+ж (А, Б, Ц, Д, Е), 

2. 50 м прсно м+ж (А, Б, Ц, Д, Е), 

3. 50 м леђно м+ж (А, Б, Ц, Д, Е), 

4. 50 м делфин м+ж (А, Б, Ц, Д, Е), 

5. 200 м слободно (дословно - плива се 

ко шта жели, краул, прсно, леђно, 

делфин, мешовито) м+ж 

(АПСОЛУТНО). 

 

20
00

-22
00

 – закуска за пливаче и госте на 

базену. 

 

Недеља, 11. април 2010. године - II део 

 

09
00

 – распливавање 

10
00

 – такмичење  –  II део 

 

1. 100 м слободно м+ж (А, Б, Ц, Д), 

2. 100 м прсно м+ж (А, Б, Ц, Д), 

3. 100 м леђно м+ж (А, Б, Ц, Д), 

4. 100 м делфин м+ж (А, Б, Ц, Д), 

5. 4×50 м мешовито 2 м+2 ж (А, Б) и  

(Ц, Д). 

 

 

 

 

 

Пропозиције 
 

 такмичење се одржава у покривеном 

базену дужине 25м, са 5 стаза и 

температуром воде од 26°С (надамо 

се и више!), 

 такмичари наступају заједно 

(девојчице и дечаци) по вредности 

пријављеног резултата. Најбоља 

група наступа последња, 

 мерење: VRACAR ELECTRONIC 

SISTEM, 

 сваки такмичар има право да 

наступи у три дисциплине у првом 

делу, а у две дисциплине и у 

штафети у другом делу, 

 на 200 м слободно, треба унапред 

навести шта ће такмичар(ка) 

пливати, из логичних разлога, 

 прве три такмичарке и прва три 

такмичара по дисциплинама, за 

сваку категорију добијају медаље, 

најбољи по категоријама пехаре.  

 стартнина: 500 дин. 

 

Категорије 
 

А: 1993 и старији,  

Б: 1994 и 1995, 

Ц: 1996 и 1997, 

Д: 1998 и 1999, 

Е: 2000 и млађи. 

 

Пријаве такмичара послати до среде, 7. 

априла 2010. године на:  

E-mail: pk11april@yahoo.com  

mailto:pk11april@yahoo.com

