
 

 

 
Zagrebački plivački klub Vas poziva na: 

 

15. Miting «Vidra» 
 

koji se održava u subotu, 17.10.2020. godine na 25 m bazenu 

«Utrina», Zagreb, Kombolova 

 
 

1.dio u 8.30 sati (rasplivavanje u 8.00 sati) 
 

Pravo nastupa imaju isključivo plivačice i plivači koji su u 2020. godini 

nastupali u kategoriji kadeta i mlađih kadeta: 

 

A kategorija: plivači 2006./2007. plivačice: 2007./2008. 

B kategorija: plivači 2008./2009. plivačice: 2009./2010. 

  
 

Discipline: 50 leptir 

100 leđno 

50 prsno  

100 slobodno 

100 mješovito 

 



2.dio u 15.00 sati (rasplivavanje u 14.15 sati) 
 

Pravo nastupa imaju isključivo plivačice i plivači koji su u 2020. godini 

nastupali u kategoriji juniora i mlađih juniora: 

 

C kategorija: plivači 2004./2005. plivačice:  2005./2006. 

D kategorija: plivači 2002./2003. plivačice: 2003./2004. 

  

 

Discipline: 50 slobodno 

200 mješovito 

50 leptir 

100 leđno 

100 prsno 

AUSTRALIANA* 

 
* pliva 8 najbržih plivačica i 8 plivača iz discipline 50 slobodno (na ispadanje).  

 

Sve kategorije u svim disciplinama su zatvorene. 

 

Propozicije: - natjecatelj može nastupiti u maksimalno 3 discipline 
 

Nagrade: - tri prvoplasirana natjecatelja u svakoj disciplini i 

kategoriji bit će nagrađeni medaljama 

- organizator će nagradit najvrjedniji rezultat u sve 4 

kategorije 

- dodijelit će se 2 novčane nagrade za pobjednika i 

pobjednicu u utrci australiana 
 

Startnina: - 120,00 kuna po natjecatelju na žiro račun kluba 

HR37 2340 0091 1000 7559 3 
 

Prijave Lenedom: -  do 14.10.2020. 
 

Odjave: -  do 15. 10.2020. 
 

  

Važne napomene: 
 

- natjecanje će se održati bez prisustva  gledatelja,  

- pri ulazu na plivalište svim natjecateljima će se mjeriti tjelesna temperatura,  

- delegat ili trener kluba dužan je na ulazu predati Evidencijsku listu koja 

mora sadržavati sljedeće informacije:  

- ime i prezime svih plivačica i plivača,  

- ime i prezime trenera kluba,  

- pripadajući broj mobitela svih sudionika. 



- proglašenja pobjednika neće biti (delegat ili trener kluba preuzimaju medalje 

za svoje plivače), 

- korištenje malog bazena nije dozvoljeno,  

- svi treneri i natjecatelji, suci i tehničko osoblje dužni su pri ulasku na bazen 

imati masku, te ju, prema potrebi, imati u pripremi i tijekom cijelog 

natjecanja ukoliko se ne poštuje propisani razmak,  

- s početkom natjecanja, ulaz na bazen bit će zatvoren, 

- svi plivači koji su odradili svoje utrke, moraju napustiti plivalište ukoliko 

imaju dopuštenje svojih trenera,  

- nije dozvoljeno zadržavanje trenera i plivača uz samo plivalište,  

- dezinficijensi za ruke bit će na vidljivim mjestima te molimo da ih se 

upotrebljava,  

- na bazenu će tijekom natjecanja biti osoba iz HZJZ koja će kontrolirati da li 

se i kako provode navedene mjere.  

 

Pravo pristupa nemaju osobe koje: 
 

- imaju ukućane u izolaciji, 

- imaju neki od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, 

grlobolja, gubitak osjeta. 

 

Zbog epidemiološke situacije uvjetovane virusom Covid 19 i, analogno 

tome, propisanog ograničenog broja sudionika ovog natjecanja, organizator 

će poslati pozivnice određenom broju klubova i „zatvoriti“ prijave na 260 

sudionika po programu. 


