
 
 

 

 

 

Slovenija plava – Dobrodelni plavalni maraton »Plavajmo za druge« 

Bled – Velika Zaka, 1.9.2013 
 

 
 

in 

 

  
 
Organizatorji: ŠD Riba v sodelovanju s Plavalno zvezo Slovenije in Športno zvezo Ljubljane  
 
 

Program prireditve 
Plavalni maraton za plavalce in veterane / rekreativce vseh starosti 
Maraton bo potekal na razdalji enega, dveh ali petih kilometrov (posamezno ali ekipno). 
En kilometer dolga plavalna proga bo postavljena in označena v Veliki Zaki, za varnost plavalcev bodo 
poskrbeli izkušeni reševalci odprtih voda in potapljači. 
Štart maratona bo s plaže v Veliki Zaki, plavanje v smeri otoka, na razdalji 500 m bo z veliko bojo označen 
obrat. 
Opomba: Ekipa v štafetnem plavanju  5x 1 km je lahko sestavljena iz 2, 3, 4 ali 5 tekmovalcev. Imena 
tekmovalcev morajo biti navedena ob prijavi, vrstni red in preplavana razdalja sta poljubna. 
 
 
Lokacija: 
http://gamesbled.com/slo/lokacija/ 
 
 
Meritve: 
Ekipa Timinga Ljubljana bo udeležencem maratona merila preplavane čase in razdalje. V primeru 
zadostnega števila prijav bomo čase merili elektronsko, drugače pa ročno. 
 
 
Urnik:  

 10:00 Zbor in prijava udeležencev, plačilo štartnine  

 11:00  Začetek tekmovanja na 1, 2 in 5 km ter štafete 5x 1 km 

 14:00 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj najboljšim 
 
Opomba: Pridržujemo si pravico do spremembe urnika. V primeru večjega števila prijavljenih tekmovalcev 
bomo izvedli tekmovanje v dveh skupinah. V primeru slabega vremena bo potekalo samo plavanje na 1 km. 
Uporaba plavalne neoprenske obleke bo dovoljena, če bo temperatura jezera 16 °C ali manj. 
 
 
Štartnina: 15 EUR 
Del štartnine bomo podarili v dobrodelne namene za učenje plavanja otrok iz socialno šibkejših družin.   

http://gamesbled.com/slo/lokacija/


 

 

Informacije in prijave: 
barbara@riba-drustvo.si  in 031 742-782.  
 
Ob prijavi navedite: 

 ime in priimek 

 letnik rojstva 

 klub 

 e-naslov 

 razdaljo, na kateri boste tekmovali - 1 km, 2 km, 5 km, ekipno plavanje na 5 km (navedite člane 
ekipe, plavati morajo vsi prijavljeni tekmovalci) 

 
Ostalo: 
Na ploščadi bo dovolj prostora za druženje in okrepčevalnica. Organizirano bo tudi varstvo in animacija za 
otroke tekmovalcev in obiskovalcev. 
 
 
Opozorilo: V Veliki Zaki je večje parkirišče, cena celodnevnega parkiranja je 10 EUR. Vse udeležence in 
obiskovalce prosimo, da poskušate organizirati skupen prevoz ter ne parkirate po okoliških cestah in 
dovozih. 
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