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»NaVdih 2018« - odprto državno prvenstvo Slovenije  

v prostem potapljanju  

 

 

1. Datum tekmovanja: 12. maj 2018  

 

2. Organizator: Potapljaško društvo Maribor 

 
3. Lokacija 

Športni objekti Maribor, Kopališče PRISTAN, Koroška cesta 33, 2000 Maribor, Slovenija 

 

4. Kdo lahko sodeluje 

Sodelujejo lahko vsa športna društva, klubi in posamezniki iz Slovenije in tujine. Število tekmovalcev 

je omejeno na 30, zato pohitite s prijavami.  

 

5. Tekmovalne kategorije/discipline 

Tekmovanje bo potekalo v članski kategoriji (ženske in moški starejši od 18 let) in v mladinski 

kategoriji (mlajši od 18 let) v naslednjih disciplinah: STA, DNF, DYN, DYN – bi  

 

6. Bazen: 

- disciplina STA: bazen globine 120 cm, temperatura vode 30C 

- disciplina DNF, DYN in DYN – bi: Olimpijski bazen (50 m), globina 2 – 2.2 m, temperatura vode 26C  

 

4. Pravila 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih CMAS. Vsak tekmovalec bo lahko tekmoval v največ dveh 

disciplinah. 

 

6. Varnost  

Vsakega tekmovalca lahko spremlja njegov asistent/varnostni potapljač – priporočljivo. V kolikor 

tekmovalec ne bo imel svojega varovanja ga bo priskrbel organizator.  

 

6. Registracija in prijavnina 

Registracija je obvezna za vse tekmovalce in jo je potrebno posredovati najkasneje do 10.05.2018 na 

elektronski naslov info@pdmb.net  

 

V sklopu registracije mora tekmovalec napovedati v kateri disciplini bo tekmoval (največ dve disciplini) 

in napovedati rezultat, na podlagi katerih bo organizator izdelal startno listo. Obrazec za prijavo na 

tekmovanje bo v kratkem objavljen tudi na spletni strani www.pdmb.net. Vse prejete registracije bodo 

potrjene po e-pošti. 

 

Prijavnina znaša 25 EUR na tekmovalca in mora biti poravnana ob verifikaciji. V prijavnino je 

vključen vstop na bazen in pogostitev po tekmovanju, kjer bo tudi razglasitev zmagovalcev in podelitev 

nagrad. V primeru prijave na dan tekmovanja znaša prijavnina 50 EUR.  
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7. Verifikacija 

Verifikacija bo potekala neposredno pred tekmovanjem. Ob verifikaciji je potrebno predložiti osebni 

dokument, zdravniško potrdilo, ki ni starejši od 12 mesecev, poravnati prijavnino in podpisati izjavo 

o odgovornosti.   

 

8. Startna lista 

Uradna štartna lista bo objavljena ob verifikaciji.  

 

9. Okvirni urnik tekmovanja 

 

 Sobota 12.5.2018 

  

11.00 - 12.30  verifikacija za tekmovalce na bazenu PRISTAN (sejna soba) - objava startne liste 

12.30  sestanek organizatorja z vsemi tekmovalci in vodji ekip  

13.00  pričetek ogrevanja STA   

13.45  pričetek tekmovanja STA 

16.00  pričetek ogrevanja v disciplini DNF, DYN in DYN - bi 

17.00  pričetek tekmovanja DNF, DYN in DYN - bi in objava rezultatov tekmovanja  

18.30  
Objava rezultatov, podelitev nagrad in POGOSTITEV za vse tekmovalce in 

spremljevalce 

 

Organizator si pridružuje pravico do sprememb urnika tekmovanja. 

 

 

Več informacij:  

 e-pošta: info@pdmb.net  

 telefon: +386 (0) 41877858 (Mitja Štampfer) 
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