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Spoštovani starši! 

 

Komaj so šole zaprle svoja vrata, že na veliko tekmujemo in vedno znova opažamo kako kratka je poletna sezona in 
predvsem treniranje v velikem 50-metrskem bazenu. Kot verjetno že veste, so naši trije mladinci Neža, David in 
Matjaž v Izraelu v Natanyji na evropskem mladinskem prvenstvu, dosegli zares izjemne rezultate. Neža je na 50 
prosto osvojila bronasto medaljo in podrla ABSOLUTNI državni rekord v tej disciplini, kar pomeni, da še nobena 
slovenska plavalka v zgodovini ni plavala tako hitro. Bravo Neža!!! No, mimogrede je Neža na 100 prosto postavila 
tudi nov mladinski rekord. Tudi David in Matjaž sta postavila nova državna mladinska rekorda in sicer David v 
disciplini 200 mešamo, kjer se je uvrstil tudi v »A« finale in Matjaž v disciplini 100 delfin, kjer je z odličnim 
rezultatom za malo zgrešil »A« finale. Bravo fantje!!! Večina ostalih naših plavalk in plavalcev pa pridno vadi in se 
udeležuje različnih tekmovanj doma in v tujini.  Kot vsako leto, tudi letos trenerji upajo, da se bodo plavalke in 
plavalci do državnih prvenstev 100% posvetili plavanju in na tekmovanjih v juliju dosegli pričakovan napredek. 
Letos so državna prvenstva kar zgodaj, tako da najmlajši v Mariboru pričnejo že v soboto 15. julija, nadaljujejo dečki 
in deklice 21. julija na Ravnah na Koroškem zaključijo pa v Kranju kadeti, kadetinje, mladinci, mladinke, člani in 
članice. Letos bo tekmovalna sezona za mlajše selekcije enako dolga kot lani, tako da bosta del julija in celoten 
avgust primeren za dopuste in počitek. Starejši bodo nekoliko dlje trenirali, saj bodo svoje prvenstvo imeli v prvem 
vikendu v avgustu. 

VADNINE IN TEKMOVALNI STROŠKI 

Vse starše lepo prosimo, da poravnajo vse obveznosti do kluba, da ne bo v septembru, ko bomo pričeli z novim 
tekmovalnim obdobjem težav in zapletov. Vsem ki imajo dolgove do kluba bomo poslali spisek odprtih postav in jih 
lepo prosimo, da takoj poravnajo dolgove, Če pa opazite kje napako, pa vas prosimo, da se nemudoma javite v 
pisarno (seveda ni potrebno osebno), da uredimo našo morebitno napako.  

POLETNA ŠOLA PLAVANJA IN VARSTVO NA KODELJEVEM 

V ponedeljek 26. junija smo na Kodeljevem pričeli s poletno šolo plavanja. Imamo seveda tudi varstvo za naše 
plavalke in plavalce nižjih selekcij, ki poleg druženja tudi redno trenirajo in se pripravljajo za zadnja tekmovanja v 
juliju. Če imate možnost, lahko našo  poletno šolo na Kodeljevem, priporočite še komu, saj imam še nekaj prostih 
mest.  
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