
                                                
                                       
 

 
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 

 

 

LETNO ODPRTO ZDRUŽENO PRVENSTVO 

SLOVENIJE 2017 
 

 
Letno združeno prvenstvo 2017 združuje tri prvenstva + absolutne štafete hkrati: 

Prvenstvo Slovenije za ČLANE  

Državno  prvenstvo Slovenije za MLADINKE/CE 

Državno  prvenstvo Slovenije za KADETINJE/TE 

SPLOŠNI POGOJI: 
 Pravico nastopa imajo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo uvodna določila propozicij PZS za tekmovalno 

sezono 2016/17 ter tujci, katerih države so članice FINAe. 

 tujcem nastop na Odprtem prvenstvu v štafetnih disciplinah NI DOVOLJEN  
 

Organizator prvenstva priskrbi medalje za nosilce 

naslovov Letnega Odprtega Združenega prvenstva. 

 
PRIČETEK TEKMOVANJ: 

Predtekmovanje: ob 9.00  uri; 

  Finale:  ob 17.00 uri 
 
 

PROGRAM TEKMOVANJA: 

 
ZDRUŽENO (Člansko, mladinsko, kadetsko) – polletje 2017 

Predtekmovanja    

1. DEL 2.DEL 3.DEL 4.DEL 

4x50 M mix ml/kad **4x50 K ABS 4x50M ml/kad 4x50 K mix ml/kad 

400K 800K 200K 1500K 

100P 200H 100H 100D 

50H 100K 400M 200P 

200D 200M 50D 50K 

 50P   

 4x100 M mix ml/kad   

    

Finala    

1. DEL 2.DEL 3.DEL 4.DEL 

**4x50 M mix ABS 4x50 K mlad/kad **4x50M ABS **4x50 K mix ABS 

400K 800K 200K 1500K 

100M 200H 100H 100D 

100P 100K 400M 200P 

50H 200M 50D 50K 

200D 50P 4x200K mlad/kad 4x100M ml/kad 

4x100K mlad/kad **4x100 M mix ABS   

    

Dopodlan 800 prosto in 1500 prosto po štafetah   



                                                
                                       
 

 
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 

 

 

PREDTEKMOVANJE :  
V dopoldanskem predtekmovalnem delu individualnih disciplin združenega prvenstva velja pravilo sestav 

absolutnih skupin po nosilcih ne glede na starostne kategorije.  
 

 V disciplini 1500m PR moški in 800m PR ženske velja Pravilo sestave skupin po prijavljenih rezultatih in 
16. členom Propozicij PZS, pri čemer skupina z najboljšimi časi plava samo popoldan. Ostale skupine 
plavajo po končanem dopoldanskem  predtekmovanju 2. tekmovalnega dne za 800m PR (m) in (ž)   ter 4. 
dne za 1500m PR (m) in (ž). 

 Odjava za disciplino 1500/800 m Prosto je možna do pričetka 2. oz. 4. predtekmovalnega dne. 

 V popoldanski najhitrejši skupini na 1500m in 800m PR lahko nastopijo največ 3 tujci 
 

 ŠTAFETE:  
 Kadetske in mladinske štafete plavajo direktna finala v popoldanskem delu s prijavljenimi rezultati zimskega 
prvenstva Slovenije za kadete in mladince - sezona 2017. Kadetske in mladinske štafete nastopajo za naslove 
državnih prvakov.Zanje velja absolutni vrstni red doseženih časov (končna uvrstitev po časih ne glede v kateri 
skupini so plavale štafete). 
 

**Absolutne štafete nastopajo za naslov absolutnega prvaka Slovenije  

 

FINALA:  
Izvedejo se najprej: 

 Finale C samo za kadete  

 Finale B za kadete in mladincev  

 Odprto finale A za kadete, mladince, člane in največ 3 tujce 
 

Finale C je zaprto samo za kadete. Kadeti izpodrivajo mladince v finalu B. 

Kadeti in mladinci izpodrivajo člane iz finala A.  

V finalu A lahko nastopijo največ 3 tujci 

V končni razvrstitvi za naslove državnih prvakov v kadetski in mladinski kategoriji se upošteva 

prednost A finala pred B finalom in C finalom. 

V kolikor se mladinci in člani ne uvrstijo v popoldanska finala  se za končno uvrstitev upoštevajo 

rezultati predtekmovanja. 

 

 


