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INFORMATOR – MAREC 2018 

Spoštovani starši ! 

 

Zimski del sezone 2017-18 smo zaključili zelo dobro, saj so se tudi naši mlajši dečki in mlajše deklice v Celju na 
državnem zimskem prvenstvu, dobro odrezali.   V mesecu februarju se je kar veliko naših plavalcev in plavalk 
udeležilo mitingov na Reki in v Hercegnovem. Končna ocena naših zimskih rezultatov v vseh kategorijah, je po 
mnenju trenerjev zelo dobra, saj je velika večina plavalk in plavalcev dosegla napredek, glede na primerljive 
rezultate lanske tekmovalne sezone. Lahko pa smo navdušeni nad plavalci višjih selekcij, se pravi v kategorijiah 
kadetov, mladincev in članov, saj smo na domačem terenu v Tivoliju osvojili 91 medalj, kar je največ od kar klub 
obstaja. Tudi med počitnicami se je pridno treniralo, kakšen dan tudi po dvakrat dnevno. Večina naših najboljši 
plavalcev in plavalk je med počitnicami odšla na priprave v Španijo, naša najboljša plavalka  in dva plavalca pa z 
reprezentanco, za slab mesec v Južno Afriko. Mesec marec vsako leto naznani začetek aktivnosti okoli klubskih 
pred prvomajskih  priprav na Ptuju. Po zagotovilih odgovornih v termah Ptuj, bodo plačilni pogoji primerljivi z 
lanskimi. Malo so nam jo zagodle počitnice, tako da bodo morali tisti, ki bodo na Ptuju ostali šest dni, dva dneva 
izostati od pouka v šoli. Smo se pa na Ptuju seveda dogovorili tudi za možnost 4-dnevnih priprav. Ponovno, kot 
vsako leto naj omenimo, da so priprave na Ptuju zelo primerne tudi za plavalke in plavalce športne šole, saj je to 
lepa priložnost, da se spoznajo s plavalkami in plavalci selekcij, v katerih bodo morda nastopali že prihodnjo 
tekmovalno sezono. 

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2018  

Kot vse kaže, se bomo na priprave odpravili z dvema avtobusom v torek, 24. aprila, čim prej po kosilu, tako da 
bomo večina lahko na Ptuju že opravila popoldne prvi trening. Vrnili  se bomo v ponedeljek 30. aprila 2018 po 
kosilu.  Če vaš otrok ne bo mogel izostati dva dni od pouka, prosimo, da ga v četrtek, 26. aprila po šoli pripeljete 
na Ptuj, kjer se bo pridružil-a ostalim.  Cena za dnevni penzion je predvidoma 40€, kar pomeni za 6 dni cca 240€ 
(če nam bodo zaračunali še turistično takso, potem bo penzion za 1€ višji. Strošek prevoza bo predvidoma 20-25 
€ v obe smeri. Če se bo vaš otrok peljal samo v eno stran, bo cena prevoza nekoliko višja od polovice celotne 
cene. Lepo vas prosimo, da na vsak način željo po prevozu označite na prijavnici., ki vam jo danes pošiljamo. 
Prijavnice izpolnite in nam jih pošljite najkasneje do 31. marca 2018.  Seveda lahko prijavnice pošljete kar po 
elektronski pošti kamor vam bomo tudi letos poslali položnice za plačilo priprav. Gotovine letos ne bomo 
sprejemali, vas pa opozarjamo, da mora biti plačilo priprav opravljeno en dan pred odhodom na priprave. 

Kot vsako leto. bomo tudi letos imeli individualne ure, ki bodo obsegale snemanje vseh štirih tehnik, komentar 
trenerja ali trenerke in 3 x po 45 minut vadbe in odpravljanja napak v vodi. Cena individualnih ur je 35€ in je 
zaželjeno, da jih poravnate že pri plačilu položnice za priprave. 

VADNINA, TEKMOVALNI STROŠKI...... 

Ker se kot, že kar nekaj zadnjih let v obdobju marec-julij, zaradi poznega podpisa pogodbe o sofinanciranju z 
mestno občino, znajdemo v zelo težkem finančnem položaju, vas lepoooo prosimo, da redno plačujete vaše 
obveznosti do kluba. Ker vas je v tem trenutku še vedno nekaj takih, ki imate dolgove za Januar in februar 2018, 
vas lepo prosimo, da te dolgove nemudoma poravnate. HVALA 
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OPREMA 

Nahrbtnike smo dali v vezenje, naročila za parke so tik pred izvedbo, zato počakamo še do konca tega tedna z 
naročili, če se slučajno še odločite za nakup zaščitnega plašča, katerega cena bo predvidoma 75€. Kopalke, 
kapucarji, dolge in kratke hlače in plavalne kape so na zalogi. 
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