
НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА  
NATIONAL SWIMMING FEDERATION  

 

Kont. adresa: Сала КК Работнички, Градски Парк, 1000 Skopje, R. Северна Makedonija

tel +389 78 386 236;  +389 70 27 97 34;  e-mail: aleksandarf@yahoo.com  swimmkd_b@hotmail.com 

 

                                                                                                                                                                                  

www.pfm.org.mk 

 

 

ЗИМСКО ПРВЕНСТВО НА МАКЕДОНИЈА (25м) 
 

Организатор:Национална  Пливачка Федерација 
Место на одржување: Базен Борис Трајковски 
Технички организатор: Пливачки Клуб Аква про АМС 
Дата на одржување: 17-18.12.2022г. 
Мерење на време: електронско  
 

ПОЕДИНЕЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОМЛАДИ ПИОНЕРИ-КИ 
(родени 2010 и помлади) 

 

програма за помлади пионери  
САБОТА НЕДЕЛА 

I дел II дел III дел IV дел 
загревање: 7.30ч. 

старт: 8.30ч. 
загревање: 16.00ч. 

старт: 17.00ч. 
загревање: 7.30ч. 

старт: 8.30ч. 
загревање: 16.00ч. 

старт: 17.00ч. 

50м слободно машки 50м градно женски 50м грбно машки 50м делфин женски 

50м слободно женски 50м градно машки 50м грбно женски 50м делфин машки 

100м делфин машки 100м грбно женски 400м слободно машки 200м грбно женски 

100м делфин женски 100м грбно машки 400м слободно женски 200м грбно машки 

200м градно машки 200м слободно женски 100м градно машки 100м слободно женски 

200м градно женски 200м слободно машки 100м градно женски 100м слободно машки 

 100м мешано женски  200м мешано женски 

 100м мешано машки  200м мешано машки 

4*50м слободно машки  4*50м мешано машки  

4*50м слободно женски 4*50м мешано mix 4*50м мешано женски 4*50м слободно mix 

    

Пливачите имаат право да настапат во еден дел во најмногу две индивидуални 
дисциплини и во штафета. 
 

- Пријавите да се достават најдоцна до 15.12.2022г. (четврток) 16.00 часот на     
e-mail: nacionalnaplivackafederacija@yahoo.com    

- Сите пријави пристигнати после рокот НЕМА да бидат земени во предвид. 
- Право на настап имаат пливачи кои се регистрирани во Националната  

Пливачката Федерација  
- Технички состанок на делегатите е на 17.12.2022г. (Сабота) во 07.30ч. во 

просториите на Базен Карпош. 
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- Стартнина изнесува 800 денари од пливач и котизација за секој клуб 
изнесува 3000 денари(1500 денари од првенство) 

- Котизацијата и стартнината  треба да се уплатат на ж-сметка на техничкиот 
организатор:  со назнака “Котизација за Зимско Национално Првенство 
2022”, додекат стартнината со назнака “Стартнина за Зимско Национално 
Првенство 2022” 

- Котизацијата и стартнината  за Првенството мора да бидат уплатени до 
Петок 16.12.2022,доколку некој клуб нема да го стори истото нема да 
може да земе учество на Првенството 

- Со самата пријава клубовите гарантираат за здраствената состојба на 
нивните пливачи 

 
 

ПОЕДИНЕЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОСТАРИ ПИОНЕРИ-КИ (родени 
2008/2009г.); КАДЕТИ-КИ (родени 2006/2007г.); МЛАДИНЦИ-КИ (родени 
2004/2005г.); СЕНИОРИ-КИ (родени 2003г. и постари) 
 

програма на првенството 
САБОТА НЕДЕЛА 

I дел II дел III дел IV дел 
загревање: 7.30ч. 

старт: 08.30ч. 
загревање: 16.00ч. 

старт: 17.00ч. 
загревање: 7.30ч. 

старт: 8.30ч. 
загревање: 16.00ч. 

старт: 17.00ч. 

50м слободно машки 50м градно женски 50м грбно машки 50м делфин женски 

50м слободно женски 50м градно машки 50м грбно женски 50м делфин машки 

100м делфин машки 1500м слободно женски 400м слободно машки 800м слободно женски 

100м делфин женски 1500м слободно машки 400м слободно женски 800м слободно женски 

200м градно машки 100м грбно женски 100м градно машки 200м грбно женски 

200м градно женски 100м грбно машки 100м градно женски 200м грбно машки 

400м мешано машки 200м слободно женски 200м делфин машки 100м слободно женски 

400м мешано женски 200м слободно машки 200м делфин женски 100м слободно машки 

4*50м слободно машки 100м мешано женски 4*50м мешано машки 200м мешано женски 

4*50м слободно женски 100м мешано машки 4*50м мешано женски 200м мешано машки 

 4*50м мешано mix  4*50м слободно mix 
 

Пливачите имаат право да настапат во еден дел во најмногу две индивидуални 
дисциплини и во штафета, освен во сениорска конкуренција каде имаат 
неограничен број на дисциплини. 

- Пријавите да се достават најдоцна до 15.12.2022г. (четврток) 16.00 часот на     
e-mail: nacionalnaplivackafederacija@yahoo.com    

mailto:aleksandarf@yahoo.com
mailto:swimmkd_b@hotmail.com


НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА  
NATIONAL SWIMMING FEDERATION  

 

Kont. adresa: Сала КК Работнички, Градски Парк, 1000 Skopje, R. Северна Makedonija

tel +389 78 386 236;  +389 70 27 97 34;  e-mail: aleksandarf@yahoo.com  swimmkd_b@hotmail.com 

 

                                                                                                                                                                                  

www.pfm.org.mk 

 

- Сите пријави пристигнати после рокот НЕМА да бидат земени во предвид. 
- Право на настап имаат пливачи кои се регистрирани во Националната  

Пливачката Федерација  
- Технички состанок на делегатите е на 17.12.2022г. (Сабота) во 07.30ч. во 

просториите на Базен Карпош. 
- Стартнина изнесува 800 денари од пливач и котизација за секој клуб 

изнесува 3000 денари(1500 денари од првенство) 
- Котизацијата треба да се уплатат на ж-сметка на техничкиот организатор: со 

назнака “Котизација за Зимско Национално Првенство 2022”, додекат 
стартнината со назнака “Стартнина за Зимско Национално Првенство 2022” 

- Котизацијата и стартнината за Првенството мора да бидат уплатени до 
Петок 16.12.2022,доколку некој клуб нема да го стори истото нема да 
може да земе учество на Првенството 

- Со самата пријава клубовите гарантираат за здраствената состојба на 
нивните пливачи 

 
 
 
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! 
 
Поради ограничениот капацитет на трбините на базенот, влезот на базенот е забранет за 
публика,секој клуб треба со пријавата да делегира и тренери/делегати според следната 
одлука: 
 

- 1-10 пливачи 1 делегат 
- 11-24 пливачи 2 делегати 
- 25+ пливачи 3 делегати 

 
Сите клубови со самата пријава се должни да го почитуваат протоколот за натпревари на 
Националната Пливачка Федерација,доколку некој од  делегатите и пливачите не го почитува 
истотот,самиот делегат има право да го отстрани од базенот и натпреварот. 
 
Со почит 
Национална пливачка федерација 
 
Претседател 
Горан Стојановски 
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