
 
 

 
 
 
2. Pozojev plavalni maraton bo v nedeljo, 2. 9. 2018, na Velenjskem jezeru oz. Plaži 
Velenje. Projekt organiziramo v sodelovanju s Kampom Velenje, Klubom vodnih športov 
Velenje, Športno rekreativnim klubom Velenje, Triatlon klubom Velenje in z ZOO 
Stationom Velenje. 
 
 
Kraj: 
 
Velenje, Velenjsko jezero, Plaža Velenje, Zoo Station, Kamp Velenje 
 
Na območju Mestne občine Velenje se nahajata dve jezeri: Škalsko in Velenjsko jezero. 
Nastali sta kot posledica podzemnega izkopavanja lignita v Šaleški dolini. V slednjem bo 
potekal  2. Pozojev plavalni maraton (skrajšano Pozojev maraton). 
Na Velenjskem jezeru je urejena Plaža Velenje 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. Na Plaži Velenje se nahajata dva gostinska lokala, kjer 
se lahko osvežite z različnimi napitki, sladoledom ali pa si privoščite katerega izmed 
številnih prigrizkov.  
 
 
Program prireditve: 
 
Začetek prireditve bo s startom Rekreativnega izziva iz plaže pod Kampom Velenje na 
Velenjskem jezeru. Sledili bodo najmlajši plavalci, nato še Tekmovalni izziv. Koridor in 
progo plavanja bodo označevale boje in plovila, na katerih bodo plavalce spremljali 
reševalci iz vode in sodniki. 
2. Pozojev plavalni maraton Velenjskega jezera se organizira v sklopu akcije: »Preplavajmo        
Slovenijo – Pokal slovenskih jezer in morja« v naslednjih disciplinah: 

 Cici maraton: dolžina proge cca 100 m 

 Rekreativni izziv: dolžina proge cca 1.500 m 

 Tekmovalni izziv: dolžina proge 5.000 m 
 



 
 

Urnik prireditve: 
 

8.30 – 10.30 Zbiranje prijav (Zoo Station) 

11.00 Start Rekreativnega izziva (dolžina cca 1.500 m) vsi 

12.00 Start Cici maratona (mlajši od 10 let, dolžina cca 100 m) 

12.15 Start Tekmovalnega izziva (5.000 m), v primeru najmanj petih prijav 

14.30 Razglasitev zmagovalcev 

15.00  Zaključek prireditve 

 
 
1. Rekreativni izziv  

 
Rekreativni izziv je namenjen vsem ljubiteljem plavanja in sicer na progi dolžine cca 1.500 
m. Start in cilj bosta označena z večjimi zastavami, proga pa bo ustrezno označena z 
bojami. 
 

Rekreativni izziv bo organiziran v naslednjih kategorijah:  

a) Mlajši dečki do 12 let  2007/2006  

b) Dečki do 15 let  2004/2005  

c) Kadeti do 17 let  2002/2003  

d) Mladinci  2000/2001  

e) Člani do 30  do 1988  

f) Veterani a do 40  1987/1978  

g) Veterani b do 50  1977/1968 

h) Veterani c do 60  1967/1958  

i) Veterani d do 70  1957/1948  

j) Starejši od 70 
 

k) Paraplavalci Vse starostne kategorije 

 
 
 

2. Cici maraton – do 11 let (dečki)/do 10 let (deklice), dolžina proge cca 100 m. 

 
Cici maraton na progi dolžine cca 100 m bo potekal s skupinskim startom. Start in cilj 
bosta označena z večjimi zastavami, proga pa bo ustrezno označena z bojami. 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Tekmovalni plavalni maraton – dolžina proge 5.000 m.  
 
Tekmovalni izziv dolžine 5.000 m bomo izvedli v primeru najmanj petih prijav. Zadnji rok 
prijave za tekmovalce na 5.000 m je 29. 8. 2018. 
Kategorije: 

a) Mladinci  2000 in mlajši 

b) Člani do 30  do 1988 

c) Veterani a do 40  1987-1978 

d) Veterani b do 50  1977-1968 

e) Veterani c do 60  1967-1958 

f) Starejši 
 

g) paraplavalci Vsi 

 
 
Prijave in startnina: 
 
Izpolnjeno prijavnico za 2. Pozojev plavalni maraton lahko pošljete na elektronski naslov: 
marko.primozic49@gmail.com ali jo izpolnite na dan prireditve (prijavnica mora biti 
izpolnjena v skladu z navodili, v nasprotnem primeru je ne moremo upoštevati). 
Startnino se poravna na dan prireditve pred pričetkom tekmovanja ali z nakazilom na TRR 
Plavalnega kluba Velenje (podatki na koncu razpisa). 

 

 

Startnina znaša: 

 
-    15,00 € za Rekreativni izziv (cca 1.500 m) 
-    15,00 € za Tekmovalni izziv (5.000 m) 
-    5,00 € za Cici maraton (cca 100 m) 
 
 
Prehrana: 
 
Za tekmovalce bomo zagotovili topel obrok, na voljo bodo tudi plastenke z vodo. 

 

 

Nagrade: 

 

-    Ob plačilu startnine tekmovalci prejmejo plavalno kapo. 
-    Vsak udeleženec Rekreativnega izziva bo prejel spominsko potrdilo o udeležbi. 
-    Prvi trije tekmovalci in tekmovalke Rekreativnega izziva  v navedenih starostnih 

kategorijah bodo prijeli medalje in praktične nagrade. 



 
 

-    Vsak udeleženec Cici maratona prejme priznanje za sodelovanje, prvi trije pa bodo 
prejeli tudi medalje (posebej za moško in žensko konkurenco). 

-    Posebne nagrade bo organizator pripravil za najmlajšo plavalko in plavalca (Cici 
maraton, ter najstarejšega plavalca in plavalko (Rekreativni izziv). 

-    Absolutni zmagovalec in zmagovalka Tekmovalnega izziva bosta 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. 

-    Za Rekreativni izziv je časovna omejitev plavanja na 1 uro in 30 minut, za Tekmovalni 
izziv pa 2 uri in 30 minut.  Po tem času bo organizator tekmovalce pozval na reševalni 
čoln oziroma bodo plavanje nadaljevali na lastno odgovornost. 

-    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. 

 
 
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 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 Velenje 
Kopališka cesta 1, p. p . 146 
3320 Velenje 
TRR: SI56 6100 0001 2290 732  
 

 


