
Plavalni klub BISER PIRAN organizira 1. ZIMSKO 

ŠTAFETNO PLAVANJE čez PIRANSKI ZALIV od KANEGRE 

do BERNARDINA 2017 
Kdaj: V nedeljo, 19. februarja 2017 ob 10.00 uri zbor udeležencev pri Lepi Vidi na Bernardinu  

Kje: Štart štafete bo v Kanegri ( Kanegra 2, Umag, Istra, Hrvaška) na pomolu, cilj štafete  na Bernardinu 
(Obala 2, Portorož, Istra, Slovenija) pri Lepi Vidi 

Kdo: Kdor ima dovolj izkušenj v plavanju pri nizkih temperaturah (pod 10 st. C). Max. 5 oseb. 

(Za prvi dogodek imamo že dovolj kandidatov, ki so opravili že več treningov na Fornačah. 

Slednji se, v informacijo morebitnim zainteresiranim, po vsakokratnem predhodnem dogovoru 
izvajajo v zimskih mesecih vsako soboto oziroma nedeljo, običajno med 10.30 in 14.00 uro.) 

Razdalja: Vsi udeleženci bodo morali skupaj preplavati cca. 3,5 km. O razdaljah, ki jih bo posameznik 

preplaval, se bodo udeleženci dogovorili glede na sposobnosti, razmere in pripravljenost. V vodi bo 
lahko samo en plavalec, dokler ga ne zamenja naslednji. 

Dovoljena oprema: kopalke (neopren ni dovoljen), plavalna očala, plavalna kapa, dihalka. 

Predvidena temperatura morja: 7-8 °C 

Zbirno mesto: Na Bernardinu pri Lepi Vidi, od koder se bodo plavalci (vsi, razen prvega plavalca) z 
gumenjakom odpeljali proti Kanegri. 

Potek štafete: Zaradi Šengenske meje se bo gumenjak  z udeleženci štafete ustavil pred Kanegro, min. 

200 metrov od Hrvaške obale. Prvi plavalec se bo odpeljal na štartno mesto (pomol v Kanegri) po 

kopenski poti, čez mejni prehod Sečovlje, ker bo moral edini od udeležencev opraviti mejni pregled 

(začasni mejni prehod na pomolu pred štartom). Štart štafete bo predvidoma ob 11. uri. Vsi plavalci 

štafete bodo imeli zagotovljeno spremstvo z gumenjakom. Plavalec, ki bo v vodi, bo imel nase 

privezano bojo z GPS sledilnikom.  

Po odplavani štafeti se bodo plavalci po potrebi lahko segreli v bazenu Bernardinske Lagune, kjer jih 

bo pričakal tudi topli napitek.    

Dogodek ni tekmovalne narave, vseeno pa bodo informativno merjeni časi in preplavane razdalje. 

Uradni zaključek dogodka: ob 13.00 uri pri Lepi Vidi na Bernardinu 

Kontakt/prijave: Denis Benčič, GSM: 041 615 222 

Elektronski naslov: pk.biser@gmail.com 

Spletna stran: www.biserpiran.si   

V kolikor bo dogodek pozitivno sprejet, bomo dogodek naslednjo zimo ponovili z več štafetami in ga 
naredili tradicionalnega. Ste tudi ženske pripravljene na izziv? Se vidimo na Fornačah. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

mailto:pk.biser@gmail.com
http://www.biserpiran.si/


 

Slika1.: Potek 1.zimskega štafetnega plavanja čez PIRANSKI ZALIV 

 

Slika 2.: Dovoljene kopalke za moške (tokratnega dogodka se bodo udeležili samo moški) 


