
 

 

 

 

Plavalni klub Velenje v sodelovanju s Športno 
rekreativnim klubom Velenje in Triatlon klubom Velenje 

vabi na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KRAJ 

Velenjsko jezero 

 
Na območju Mestne občine Velenje se nahajata dve jezeri: Škalsko in Velenjsko, ki sta nastali kot 
posledica podzemnega izkopavanja premoga. V slednjem bo potekal Pozojev plavalni maraton 
(skrajšano Pozojev maraton). 

 
Podoba Velenjskega jezera se zaradi premogovništva še vedno spreminja. Je osemkrat večje od 
Škalskega, med večjimi v Sloveniji in je globlje od Blejskega in Bohinjskega jezera. 

 
Na Velenjskem jezeru ob čolnarni je urejena obala s prodom, lesene tribune za sončenje, tuši in 
sanitarije. Možna je izposoja ležalnikov, senčnikov in različnih plovil za popolno doživetje na vodi, 
ogromne travnate površine pa nudijo številne druge možnosti za preživljanje prostega časa ob 
vodi. Pri čolnarni se nahaja gostinski lokal, kjer se lahko osvežite z različnimi napitki, sladoledom 
ali pa si privoščite katerega izmed številnih prigrizkov. 

 
Velenjska plaža je leta 2014 pridobila status uradnega kopališča z rednim merjenjem snovi v vodi. 
Meritve vodi ERICo Velenje – Inštitut za ekološke raziskave enkrat tedensko. Označeno je tudi 
območje varnega plavanja. V kopalni sezoni so prisotni reševalci iz vode.



 

 

 

 

 

OSNOVNI PODATKI 

 
Začetek prireditve bo s startom Rekreativnega izziva iz plaže na Velenjskem jezeru. Sledili bodo 
najmlajši plavalci, nato sledi Otroški izziv ter Izziv za osebe z invalidnostjo oz. s posebnimi 
potrebami. Na koncu 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. 
Pozojev plavalni maraton Velenjskega jezera se organizira v sklopu akcije: »Preplavajmo Slovenijo 
– Pokal slovenskih jezer in morja« v naslednjih disciplinah: 

 
1. Rekreativni izziv -  ženske  in moški, starejši od 15 let na progi dolžine 1.500 m. Registrirani 
plavalci in plavalke, ki nimajo interesa nastopiti na razdalji 5.000 m lahko nastopijo  tudi  v  
rekreativnem  izzivu.  Rekreativni  izziv  bo  organiziran  v  naslednjih kategorijah: 15 – 25 let, 26 
– 40 let ter 40 let +. 

 
2. Mini otroški izziv – otroci (plavalci) stari od 5 do 9 let, dolžina proge približno 50 m.  Samo za 
plavalce, plavanje s pripomočki (rokavčki, obroči, ipd.) je prepovedano. 

 
   3. Otroški izziv in Izziv za osebe z invalidnostjo oz. posebnimi potrebami - otroci starosti od 10 

do 14 let in invalidi vseh starosti na dolžini 400 m. 

 
4. Tekmovalni plavalni maraton – dolžina proge 5.000 m. Nastopajo lahko plavalci in plavalke, ki 
so registrirani pri Plavalni zvezi Slovenije v kategorijah kadetinj in kadetov, mladink in mladincev, 
ter članic in članov. Tekmovalni izziv bomo izvedli v primeru najmanj petih prijav.



 

 

 

Urnik prireditve: 
8.30 – 10.30 Zbiranje prijav (prijavni prostor ob čolnarni) 
11.00 Start Rekreativnega izziva (dolžina 1.500 m) 
12.45 Start Mini otroškega izziva (dolžina približno 50 m) 
13.00 Start Otroškega izziva (dolžina 400 m) 
13.15 Start Izziva za osebe z invalidnostjo oz. s posebnimi potrebami 
13.30 Razglasitev zmagovalcev 
13.45 Start Tekmovalnega izziva (5.000 m), v primeru najmanj petih prijav 

 
Prijave in startnina: 
Prijave za Tekmovalni izziv bodo potekale preko sistema PZSana za slovenske plavalne klube. 

 
Prijave za Rekreativni, Mini otroški, Otroški izziv in Izziv za invalide se izvedejo na dan prireditve 
ali pa preko poslane izpolnjene prijavnice (in potrdila o plačilu), na elektronski naslov: 
marko.primozic49@gmail.com. 

 
Prehrana: 

Prehrana je zagotovljena na prireditvi Festival praženega krompirja (s seboj potrebujete ekološko 
posodico: keramika, papir, …) in na samem prireditvenem prostoru. 

 
Zadnji rok prijave za tekmovalce na 5.000 m je 24. avgust. 
Rekreativci, otroci in osebe z invalidnostjo oz. s posebnimi potrebami se lahko prijavijo tudi na dan 
prireditve. 

 

 

Startnina znaša: 

 15 € za Rekreativni izziv (1.500 m), 

 10 € za Otroški izziv (400 m), Izziv za osebe z invalidnostjo oz. s posebnimi  potrebami (400 
m) in Tekmovalni izziv (5.000 m). 

 Startnine za Mini otroški izziv ni. Potrebno pa je izpolniti prijavnico. 
Posebni popusti: družine (30 €/trije prijavljeni, 40 €/štirje ali več prijavljenih); člani plavalnih 
klubov in društev: 50% popust. 

 
Startnino lahko poravnate s plačilom na TRR Plavalnega Kluba Velenje (podatki so navedeni na 
razpisu), možno pa je tudi plačilo na kraju prireditve. 
 

 

Nagrade: 

 Vsi udeleženci, ki bodo poravnali startnino prejmejo prijavno vrečko z darilom. 

 Vsak udeleženec Rekreativnega izziva bo prejel spominsko potrdilo o udeležbi. 

 Prvi trije tekmovalci in tekmovalke Rekreativnega izziva v treh starostnih kategorijah bodo 
prijeli medalje in praktične nagrade.

mailto:primozic49@gmail.com


 

 

 

 Vsak udeleženec Mini otroškega izziva bo prejel medaljo/priznanje za sodelovanje. 

 Vsak udeleženec Otroškega izziva in Izziva za osebe z invalidnostjo/s posebnimi 
potrebami bo prejel spominsko potrdilo o udeležbi, prvi trije pa bodo prejeli tudi 
medalje (posebej za moško in žensko konkurenco). 

 Posebne nagrade bo organizator pripravil za najmlajšo plavalko in plavalca (Mini 
otroški izziv) ter najstarejšega plavalca in plavalko (Rekreativni izziv). 

 Absolutni zmagovalec in zmagovalka Tekmovalnega izziva bosta (poleg 
medalje in praktične nagrade) prejela Pozojev pokal v trajno last. 

 
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. 

 Mini otroški izziv je dovoljen samo za plavalce (brez pripomočkov). 

 Organizator poziva vse plavalce k strpnemu plavanju in spoštovanju soplavalcev. Sodniki  
na  progi  imajo  dolžnost  in  pravico,  da  neuvidevnim  in  agresivnim udeležencem 
preprečijo nadaljevanje plavanja. 

 Organizator si pridržuje pravico, da zaradi premajhnega števila prijav ali višje sile 
odpove tekmovanje. 

 Tekmovalni izziv bo izveden v primeru najmanj petih prijavljenih tekmovalcev. 

 
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.



 

 

 

 

PODATKI O PLAVALNI PROGI 
 

 

 Pričakovana temperatura vode: 23 °C. 

 Plavanje v neoprenski obleki je dovoljeno. 

 
Shema plavalne proge za disciplino Otroški izziv in Izziv za invalide: 

 

 
 En krog V SMERI urinega kazalca – 400 m (rdeča črta na zgornji sliki). 

 Na obratu naj bo boja na tvoji DESNI strani. 

 Trasa proge je na spremembah smeri označena z bojami višine 1 m, vmesnih oznak ni. 

 Prihod v cilj je označen s ciljno tablo, ki je razpeta nad vodno gladino (časomerilci, 
zapisnikarji).



 

 

 

Shema plavalne proge za Rekreativni izziv: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Območje za razplavanje 
 

 En krog v NASPROTNI smeri urinega kazalca – 1.500 m (rdeča črta na zgornji sliki).  

 Na obratu naj bo boja na tvoji LEVI strani. 
 Trasa proge je na spremembah smeri označena z bojami višine 1 m, vmesnih oznak ni. 
 Najdaljša (druga) stranica meri v dolžino 700 m. 
 Prihod v cilj je označen s ciljno tablo, ki je razpeta nad vodno gladino (časomerilci 

zapisnikarji). 
 Za Tekmovalni izziv (5.000 m) je proga enaka kot za Rekreativni izziv. Plavajo se trije 

krogi in dodatnih 500 m. Cilj bo vidno označen.



 

 

 

NAVODILA ZA PRIHOD IN TEKMOVANJE 

 
Naslov za navigacijo: 
Velenjska plaža, Rudniška cesta 8, 3320 Velenje. 

 

 

Shematski prikaz: 

Iz smeri Ljubljana: 

 
 

 

Iz smeri Maribor/Celje: 



 

 

 

Parkiranje: 
        je urejeno na parkirišču Velenjske plaže (na spodnji sliki, območje označeno rumeno). 

 

 
 
 
 

Prenočišča v bližini: 

 Hotel Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje, tel.: 03 898 07 00 

 Hotel Razgoršek, Stari trg 33, 3320 Velenje, tel.: 03 898 36 30 

 Mladinski hotel Velenje, Efenkova cesta 61a, 3320 Velenje, tel.: 041 859 692 

 Camping Jezero Velenje, Cesta Simona Blatnika 27, 3320 Velenje, tel.: 031 455 977 

 
Naslov in kontakti organizatorja 
Plavalni klub Velenje 
Kopališka cesta 1, p. p . 146 
3320 Velenje 
Predsednik: Marko Primožič, tel.: 031 568 975 
TRR: SI56 6100 0001 2290 732 
Davčna številka: 75250144 
Matična številka: 5204216 

 
 
 

  VLJUDNO VABLJENI V VELENJE 


