Kraj:
Kočevsko jezero, Kočevje
Jezero se nahaja slab kilometer od centra mesta Kočevje v smeri Kočevskega Roga. Gre za nekdanji
dnevni izkop rudnika rjavega premoga (razlog, da ga nekateri poimenujejo tudi „Rudniško jezero“),
kamor stalno doteka sveža podtalnica in omogoča, da je voda v jezeru biološko čista in je odlično
zatočišče rib, rakov in školjk.

OSNOVNI PODATKI
Začetek prireditve bo s štartom rekreativnega izziva iz plaže na Kočevskem jezeru. Sledili bodo
najmlajši plavalci, na koncu pa se bodo pomerili še tekmovalci. Koridor in progo plavanja bodo
označevale boje in plovila, na katerih bodo plavalce spremljali reševalci iz vode, potapljači in sodniki.
Plavalni maraton za pokal Kočevskega medveda se organizira v sklopu akcije: »Preplavajmo Slovenijo –
Pokal slovenskih jezer in morja« v naslednjih disciplinah:
1. Rekreativni izziv - ženske in moški, starejši od 14 let na progi dolžine 1.660 m. Registrirani plavalci
in plavalke, ki nimajo interesa nastopiti na 5000m lahko nastopijo tudi v rekreativnem izzivu.
2. Otroški izziv - otroci starosti od 10 do 14 let na dolžini 400 m.
3. Tekmovalni plavalni maraton – dolžina proge 5000m. Nastopajo lahko plavalci in plavalke, ki so
registrirani pri Plavalni zvezi Slovenije v kategorijah kadetinj in kadetov, mladink in mladincev, ter
članic in članov.
Urnik prireditve:
8:00-10:30
11:00
13:00
13:30
14:00
15:30

Prijave
Rekreativci
Otroci 400 m
Razglasitev zmagovalcev otroci
Tekmovalci 5.000 m
Razglasitve zmagovalcev, druženje

Prijave in startnina:
Prijave za tekmovalni del bo potekal preko sistema PZS-ana za slovenske plavalne klube.
Prijave za rekreativni ali otroški izziv se izvedejo na dan prireditve ali pa preko poslane izpolnjene
prijavnice in obrazca za pripoznavo dolga, na naslov:
plavalniklub.ribnica@gmail.com,
Vsak udeleženec maratona bo prejel tudi bon za kosilo.
Zadnji rok prijave je 15 junij. Rekreativci in otroci se lahko prijavijo tudi na dan prireditve.
Startnina znaša:
- 20 € za rekreativni izziv.
- 10 € za licencirane tekmovalce in otroški izziv.
Startnino tekmovalnega dela se poravna s plačilom na TRR Plavalnega Kluba Ribnica po izdanem
računu (podatki na koncu razpisa). Rekreativci bodo startnino poravnali po prejetju računa na podlagi
prijavnice in izpolnjenega obrazca pripoznave dolga.

Nagrade
- Vsak udeleženec rekreativnega izziva bo prejel spominsko potrdilo o udeležbi.
- Vsak udeleženec otroškega izziva bo prejel medaljo za sodelovanje.
- Prvi trije tekmovalci in tekmovalke v treh starostnih kategorijah bodo prijeli medalje.
- Absolutni zmagovalec in zmagovalka pa bosta prejela še POKAL KOČEVSKEGA MEDVEDA.
- Posebne nagrade bo organizator pripravil za najmlajšo plavalko in plavalca, ter najstarejšega
plavalca in plavalko.
Pozor na omejitve in posebnosti:
- V vseh kategorijah bo start praviloma skupinski. Organizator pa si pridržuje pravico, da v
primeru večjega števila prijavljenih start v tekmovalnih kategorijah izvede ločeno za moške in
ženske.
- V kategoriji rekreativcev je časovna omejitev plavanja na 1 uro in 30 minut. Po tem času bo
organizator tekmovalce pozval na reševalni čoln oziroma bodo plavanje nadaljevali na lastno
odgovornost.
- Organizator poziva vse k strpnemu plavanju in spoštovanju soplavalcev. Sodniki na progi imajo
dolžnost in pravico, da neuvidevnim in agresivnim udeležencem preprečijo nadaljevanje
plavanja.
- V rekreativnem izzivu bo start skupinski ne glede na število udeležencev.
- Organizator si pridržuje pravico, da zaradi premajhnega števila prijav odpove tekmovanje.
Prevzemanje odgovornosti
- Vsak tekmovalec tekmuje oziroma plava na lastno odgovornost.
- Z izpolnjeno prijavo vsak udeleženec zagotavlja, da je zdrav in pripravljen na fizično
obremenitev med plavanjem.
- Za mladoletne osebe potrdijo zdravstveno in fizično sposobnost starši (skrbniki) oziroma
trenerji za licencirane mladoletne tekmovalce.
- Iz tega vidika organizator ne prevzema nobene odgovornosti niti za razloge višje sile.
- Organizator si pridržuje pravico, če ugotovi da ima plavalec med plavanjem težave, ga pozove k
prekinitvi plavanja in ga povabi v čoln.

Naslov in kontakti organizatorja
Plavalni klub Ribnica
Majnikova 2
1310 Ribnica
Davčna številka: SI14773180
TRR SI56 0232 1009 2159 268
plavalniklub.ribnica@gmail.com
www.pk-ribnica.com

PODATKI O PLAVALNI PROGI
Shema plavalne proge za otroke:

Proga za otroke bo od starta na kopališču do obrata na splavu in nazaj na kopališče v skupni dolžini 400
m.

Shema proge za odrasle tekmovalce in rekreativce

Območje za ogrevanje –razplavanje
(pri pomolih)

Start – Cilj (kopališče)
Parkirišče

-

Proga vodi preko celega jezera v nepravilnem kvadratu v skupni dolžini kroga 1660 m,
tekmovalci jo preplavajo 3 krat.
Trasa proge je na spremembah smeri označena z bojami višine 1 m, vmesnih oznak ni. Najdaljša
(prva) stranica meri v dolžino 660 m.
Prihod v cilj je označen s ciljno tablo, ki je razpeta nad vodno gladino med splavom
(časomerilci, zapisnikarji) in pritrjeno oznako.

NAVODILA ZA PRIHOD IN TEKMOVANJE
Naslov za navigacijo:
Rudnik 18, 1330 Kočevje (gostišče Tušek ob jezeru).
Ob prihodu v Kočevje v križiščih sledite oznakam »Jezero«.

Parkiranje
Je urejeno neposredno v bližini jezera (cca 200 m od dostopa do vode).

Prenočišča je moč rezervirati:
1. Hostel Bearlog Kočevje, Ljubljanska cesta 4, Kočevje, 0599 31473
2. Gostišče Tušek Jezero ( neposredno ob prireditvenem prostoru): Rudnik 18, 1330 Kočevje, (01)
895 22 30
3. Gostišče Tri zvezde, Pri Unionu 32, 1330 Kočevje, (01) 895 30 36
4. Gostišče Veronika, Ljubljanska cesta 35, 1330 Kočevje, (01) 895 30 17
Odprt bo tudi popolnoma nov kamp prostor v neposredni bližini jezera (nasproti gostišča Tušek) z
možnostjo najema hišk ali lastne mobilne enote.

VABLJENI V KOČEVJE

