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INFORMATOR – FEBRUAR 2018 

Spoštovani starši ! 

 

Bravo, naši članice in člani, mladinke in mladinci, kadetinje in kadeti in deklice in dečki.. Starejši na domačem 
terenu v Ljubljani, srednji v Mariboru, najmlajše pa čaka samo še zimsko prvenstvo v Celju. Pa naj izzveni še tako 
šablonsko, ampak letošnji nastop naših plavalcev v starejših kategorijah (kadetski, mladinski in članski) je pa 
resnično presegel vsa pričakovanja. 92 medalj nismo osvojil še na nobenem zimskem združenem prvenstvu v 
zgodovini našega kluba. Bili smo daleč najmočnejša slovenska ekipa v članski konkurenci, zmagovali in osvajali 
medalje pa smo tudi v kadetski in mladinski kategoriji. Tudi pretekli vikend so nas prijetno presenetili naši dečki 
in deklice, saj so kljub dejstvu, da je 70% ekipe mlajših letnikov v kategoriji, osvojili odlično drugo ekipno mesto. 
Poleg medalj so plavalke in plavalci mlajšega letnika v kategoriji dečkov in deklic kar po tekočem traku osvajali 
diplome za prva tri mesta. Pred nami je samo še državno prvenstvo za mlajše  deklice in dečke v Celju, kamor 
potujemo z dokaj izenačeno ekipo in tudi pričakujemo uvrstitev med prvih pet ekip prvenstva. Pred zasluženimi 
počitnicami, se bo del naših plavalk in plavalcev udeležil še mitingov na Reki na Hrvaškem in v Hercegnovem v 
Črni Gori. 

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE  - PTUJ 2018 

Tudi letos so se trenerji odločili, da bi peljali vse selekcije in športno šolo na pred prvomajske priprave na Ptuj. 
Ker nam šolski praznični urnik letos ni naklonjen so se trenerji odločili za dve možnosti udeležbe na pripravah 
na Ptuju. Prva možnost, ki naj bi bila po njihovem mnenju najprimernejša je, da bi na priprave odšli torek 24 
aprila 2018, čim prej po šoli in tako manjkali v šoli dva dneva. Druga možnost pa je odhod v četrtek 26. aprila po 
pouku, kjer pa bi moral biti prevoz v lastni režiji, razen če se ne bi izkazalo, da bi bilo plavalk ali plavalcev za cel 
vsaj manjšo avtobus. V obeh primerih bi potem priprave trajale do vključno ponedeljka 30. aprila do vključno s 
kosilom. V prvem primeru bi tako priprave trajale šest polnih dni, v drugem pa le štiri dni. Cen za dnevni penzion 
iz Term Ptuj še nismo dobili, bodo pa po zagotovilu vodstva term, primerljive z lanskimi, ko smo za polni dnevni 
penzion plačali  cca 39. Dodaten strošek bo seveda še prevoz v eno ali obe smeri. Vsem, ki ste se že odločili za 
obročno odplačevanje priprav, danes že pošiljamo prvo položnico. Lepo prosimo, da se nam čim prej javite še 
vsi, ki bi tudi radi plačali priprave po obrokih, ker sedaj je res zadnji čas, da se to izpeljemo. Prijavnice za 
priprave na Ptuju vam bomo poslali s marčevskim Informatorjem. 

OPREMA + NAVIJAŠKE MAJICE 

Kar se opreme tiče, smo trenutno dokaj dobro založeni, manjkajo nam samo še nahrbtniki, ki pa bodo tudi v 
nekaj dneh dodatno ponujeni vsem zainteresiranim. Na zalogi imamo  kapucarje, nekaj trenirk in tudi spodnjih 
delov trenirk, pa zelo cenovno ugodne ženske in moške kopalke, poleg teh pa še brisače in plavalne in zimske 
kape. Tudi letos bomo naročili zaščitne plašče - PARKE (lanska cena je bila 75€), ki so skoraj nepogrešljiv del 
opreme, predvsem za obdobje februar – maj. Če ste za nakup PARK zainteresirani, vas lepo prosimo, da nam to 
čim prej sporočite, da ne bomo na njih zopet čakali do odhoda na priprave. Če še niste prišli po navijaške majice, 
imate še vse možnosti.  
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