
 

 

 

PLIVAČKI KLUB MEDVEŠČAK  poziva Vas na 

111111...   pppllliiivvvaaačččkkkooo   nnnaaatttjjjeeecccaaannnjjjeee      

MMMEEEDDDOOO   
21. i 22. 1. 2023. 

 

BAZEN JELKOVEC 
Ulica Vladimira Stahuljka 5 

10360 Sesvete 
PROGRAM NATJECANJA 

   

1. DIO  2. DIO  3. DIO 

Subota 21. 1. 2023., u 14:00  Nedjelja 22. 1. 2023., u 9:30  Nedjelja 22. 1. 2023., u 15:30 
rasplivavanje od 13:00 

 
rasplivavanje od 8:30 

 
rasplivavanje od 14:30   

200 m slobodno Ž  400 m slobodno Ž   100 m slobodno Ž 

200 m slobodno M  400 m slobodno M  100 m slobodno M 

100 m leđno Ž  100 m prsno Ž  200 m leđno Ž 

100 m leđno M  100 m prsno M  200 m leđno M 

200 m prsno Ž  200 m leptir Ž  100 m leptir Ž 

200 m prsno M  200 m leptir M  100 m leptir M 

200 m mješovito Ž   400 m mješovito Ž   800 m slobodno Ž  

200 m mješovito M   400 m mješovito M  800 m slobodno M  

4x50m slobodno Ž  
   

4x50m slobodno M     

 

PRAVO NASTUPA 
 

Pravo nastupa na HPS Kadetskom Grand Prix-u imaju natjecatelji koji su registrirani u Hrvatskom plivačkom savezu i 

koji su na kraju natjecateljske sezone u dobi od 11 do 13 godina – plivačice, odnosno od 12 do 14 godina – plivači.  

Natjecanje je otvoreno i za sve natjecatelje iz klubova ili nacionalnih saveza koji su članovi FINA. 
 

KATEGORIJA Plivačice rođene Plivači rođeni 
 2010. - 2012. 2009. - 2011. 

 

Natjecatelj na natjecanju može nastupiti u pet (5) pojedinačnih disciplina i jednoj (1) štafetnoj utrci. 

Natjecatelj u jednom HPS Kadetskom Grand Prix ciklusu može nastupiti najviše dva (2) puta u 25m bazenu i dva (2) puta u 
50m bazenu u disciplinama 400m i 800m slobodno. 

Klub sudionik može prijaviti najviše jednu (1) štafetu u štafetnoj disciplini na programu natjecanja, odvojeno u 
konkurenciji plivačica i plivača. 

Plivačice i plivači nastupaju isključivo u običnim kupaćim kostimima bez nogavica i rukava i običnim kupaćim gaćicama bez 
nogavica. (Prema odluci IO HPS-a s 1.sjednice IO održane 04.10.2022.). 



 

BODOVANJE - HPS KADETSKI GRAND PRIX 

 
Po završetku svakog natjecanja utvrđuje se trenutni, a po završetku posljednjeg natjecanja u HPS Kadetskom Grand 

Prix ciklusu i ukupni poredak natjecatelja na temelju zbroja FINA bodova. 

Ukupni poredak natjecatelja se utvrđuje posebno u konkurenciji plivačica i plivača na temelju zbroja bodova rezultata 

ostvarenih u otplivanim disciplinama programa tijekom HPS Kadetskog Grand Prix ciklusa, prema apsolutnom poretku. 

U zbroj za ukupni poredak ulazi jedan, najvrjedniji rezultat svake discipline, neovisno je li ostvaren u 25m ili 50m 

bazenu i neovisno koliko je puta predmetna disciplina plivana. 

Utvrđuje se ekipni poredak klubova posebno u konkurenciji plivačica i plivača, prema ukupno osvojenom broju HPS 

bodova sa šest (6) natjecanja. 

Za ekipni poredak klubova na svakom natjecanju se boduju najbrža tri (3) natjecatelja za svaki klub u svakoj 

individualnoj disciplini programa i jedna (1) štafeta u štafetnoj disciplini prema HPS bodovima, posebno u konkurenciji 

plivačica i plivača. 

 

NAGRADE  

 
Tri prvoplasirana natjecatelja u svim disciplinama programa bit će nagrađeni medaljama prema apsolutnom poretku u 
konkurenciji plivačica i plivača. 
 
Plivačica i plivača sa najvećim zbrojem bodova u zbroju četiri najbolja rezultata organizator će nagraditi. 
U slučaju izjednačenog broja bodova dvoje ili više plivačica ili plivača, bit će nagrađena plivačica ili plivač sa 
petim vrjednijim rezultatom. 
 
HPS će osigurati prigodne nagrade najbolje plasiranim natjecateljima u ukupnom poretku HPS kadetskog Grand 
Prix natjecanja 

 

STARTNINA  

 
Iznosi 6,00 EUR-a po startu i uplaćuje se na račun Kluba, IBAN HR9824020061100048201 s pozivom na broj 2023-1. 

 

PRIJAVE I ODJAVE  

 
Hrvatski Klubovi isključivo putem LENED-a do 18.01.2023. do 24:00 sata. 
 
Prijave Klubova ili nacionalnih saveza koji su članovi FINA dostaviti na e-mail adresu organizatora 
medvescak@medvescak.hr   do 16.01.2023. do 24:00 sata. 
 
Prijava natjecatelja je konačna i startne liste su sastavljene na osnovu prijavljenog vremena u svakoj disciplini.  
Najbrža grupa starta posljednja. 
 
Klubovi sudionici su odgovorni za zdravstveno stanje prijavljenih natjecatelja. 
Službena prijava za natjecanje je ujedno i jamstvo Kluba sudionika o zdravstvenoj sposobnosti natjecatelja. 

 
Odjave zaključno sa  20.01.2023. do 20:00 sati na medvescak@medvescak.hr  

 

INFORMACIJE  

 
Kontakt osoba Kluba:   Delonga Boris, tel: 098 437-393, tajnistvo@medvescak.hr  
Kontakt osoba za smještaj:  Maro Šikić, tel: 099 228-2654, maro.sikic@concorda.hr    
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