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KRITERIJI LICENCIRANJA ZA IZVEDBO TEKMOVANJ 

 PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 
Splošna pravila in terminski plan licenciranja 

 

1. Strokovni svet PZS bo organizatorja tekmovanja izbral na podlagi kriterijev  sistema razvrščanja 

vira PZS-ana. 

2. V kolikor bo več organizatorjev kandidiralo za izvedbo tekmovanja v istem terminu bo strokovni 
svet upošteval, da ima prednost:  
- plavalni klub, ki izpolnjuje tehnične in organizacijske zahteve za izvedbo tekmovanja 

določenega nivoja.  
- plavalni klub, ki organizira zgolj eno tekmovanje v plavalni sezoni, katero je tradicionalno in 

ima pomembno regijsko vlogo. 
 

3. Vloge za izvedbo tekmovanja v določenem terminu  morajo biti oddani na standardnem obrazcu, 

skupaj s propozicijami tekmovanja. 

4. Propozicije tekmovanja morajo jasno opredeljevati raven tekmovanja in starostne skupine. 

5. Vloge morajo prispeti do sekretarja PZS do 1.9 za prihajajoče koledarsko leto ( letos do 

31.11.2017).  

6. Predlagani datum tekmovanja mora biti v skladu z terminskim planom  koledarja PZS, ki ga bo 

prijel vsak klub do 1.8. ( letos do 29.11.2017) 

7. Dovoljenje za izvedbo tekmovanja izda strokovni svet PZS na podlagi predložitve veljavnega 

obrazca za prijavo, do 1.10. za prihajajoče koledarsko leto ( letos do 30.11.2017) . 

8. Nepopolne vloge se ne bodo posredovale strokovnemu svetu PZS. 

9. Strokovni svet PZS lahko od prosilcev zahteva spremembo vloge v korist izvedbe bolj primernega 

tekmovanja v drugem terminu, ali različnem nivoju. 

10. Za tekmovanja v katerih ima PZS aktivno vlogo, strokovni svet določi delegata vsakega 

tekmovanja, ki po končanem tekmovanju, najkasneje v 7 dneh odda poročilo, ki vsebuje pozitivne 

in negativne kritike, ter poda smernice nadaljnjega razvoja tekmovanja. 

11. Podrobno sodniško poročilo je treba predložiti v PZS najkasneje v 7 dneh po končanem 

tekmovanju. 

12. PZS  lahko določi sankcije v primeru neskladnosti tekmovanja z merili in kriteriji PZS. 
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NIVO 1 – (kadeti, mladinci, člani) 
 

1.1. VELIKA NAGRADA SLOVENIJE V PLAVANJU 

 

CILJ 

- Tekmovanja omogočajo doseganje kvalifikacijskih norm za udeležbo na letnem in zimskem 

državnem prvenstvu, ter večjih mednarodnih tekmovanjih (EYOF, MEP, EČP, SP, OI). 

 

BAZEN 

-  Olimpijski bazen (50m) v poletni sezoni  in kratki bazeni (25m) v zimski sezoni.  Bazen mora 

ustrezati izvedbi Fina tekmovanja. 

 

KRITERIJI ZA NASTOP NA TEKMOVANJU:  

- Plavalec ali plavalka mora biti registrirana v PZS ali ostalih članicah LEN IN FINA. 

 

IZVEDBA  in DISCIPLINE TEKMOVANJ:  

- Enodnevno ali dvodnevno tekmovanje s predtekmovanjem in finalnimi nastopi. 

- Tekmovanje se izvede v terminu, ki ga potrdi strokovni svet PSZ na podlagi terminskega plana 

PZS.  

- Tekmovanje mora vsebovati vse plavalne discipline na podlagi programa splošnih propozicij 

tekmovanja Veliko Nagrado - priloga . 

- Organizator ima pravico omejiti število štartov. 

- Ob velikem številu prijav lahko organizator v predtekmovanjih ponudi, da  se najprej zvrstijo 

najboljše tri skupine posameznih disciplin. 

- Popoldanska finala so:  

o A finale, B finale (mladinci in mlajši), C finale ( kadeti) v 50m in 100m disciplinah,  

o A finale, B finale (mladinci in mlajši) v 200m disciplinah in 400m prosto. 

o Direktno finale v disciplinah 400m mešano, 800m in 1500m prosto. 

- Tekmovanje vključuje štafetno plavanje ( vsako tekmovanje druge štafete). 

- Elektronsko merjenje časov. 

 

STAROSTNE KATEGORIJE: 

- Kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke, člani in članice. Upošteva se kategorije za tekočo 

plavalno sezono od 1.septembra dalje. 

- V predtekmovanju lahko izven konkurence nastopijo plavalci domačega kluba, kategorije dečkov 

in deklic in pa plavalci mlajših kategorij, ki predhodno organizatorji najavijo plavanje na državni 

rekord. 

 

ŠTARTNINA 

- poljubno 
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1.2. MEDNARODNI MITINGI 

 

CILJ 

Tekmovanja omogočajo doseganje kvalifikacijskih norm za udeležbo na letnem in zimskem 

državnem prvenstvu. 

 

BAZEN  

-  Dolgi (50m) v poletni sezoni  in kratki bazeni (25m) v zimski sezoni. Bazen mora ustrezati izvedbi 

Fina tekmovanja. 

 

IZVEDBA IN DISCIPLINE TEKMOVANJ:  

- Enodnevno tekmovanje. 

- Organizator ima pravico omejiti število štartov. 

- Tekmovanje se izvede v terminu, ki ga potrdi strokovni svet PSZ na podlagi terminskega plana 

PZS.  

- Tekmovanje vsebuje poljubne discipline in vsaj eno 400m disciplino za vsak spol. 

- Elektronsko merjenje časov. 

 

STAROSTNE KATEGORIJE: 

- Kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke, člani in članice. Upošteva se kategorije za tekočo 

plavalno sezono od 1.septembra dalje. 

- Na tekmovanju lahko izven konkurence nastopijo domači plavalci, ne glede na starostne 

kategorije. 

 

ŠTARTNINA 

- poljubno 
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1.3. OSTALA PLAVALNA TEKMOVANJA         ( REGIJSKA TEKMOVANJA ˝KOLA˝, CHALLANGE, IZZIVI, COOPERJEV TEST,….) 

 

CILJ  

- Za regijski razvoj plavanja in razvoj  neizkušenih plavalcev in ostalih  športnikov, ki  želijo preveriti 

svojo pripravljenost in znanje na plavalnih tekmovanjih.   

- Tekmovanje omogoča show program.   

- Tekmovanja omogočajo doseganje kvalifikacijskih norm za udeležbo na letnem in zimskem 

državnem prvenstvu. 

 

DOLŽINA BAZENA  

-  Dolgi (50m) v poletni sezoni  in kratki bazeni (25m) v zimski sezoni. Bazen mora ustrezati izvedbi 

Fina tekmovanja. 

 

IZVEDBA IN DISCIPLINE TEKMOVANJ  

- Enodnevno tekmovanje.  

- Tekmovanja se lahko izvajajo v prostih terminih. V kolikor prostega termina ni, se lahko izvedejo v 

vikendih, ko ni termina istega nivoja. 

- Elektronsko merjenje časov je zaželjeno, ni pa obvezno.  

 

STAROSTNE KATEGORIJE 

- Kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke, člani in članice. Upošteva se kategorije za tekočo 

plavalno sezono od 1.septembra dalje. 

-  Na tekmovanju lahko izven konkurence nastopijo domači plavalci, ne glede na starostne 

kategorije. 

 

ŠTARTNINA 

- poljubno 
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NIVO 2 – (mlajši dečki in mlajše deklice,  dečki in deklice) 
 

 

2.1. RAZVOJNI POKAL  SLOVENIJE V PLAVANJU 

 

CILJ 

- Tekmovanja omogočajo doseganje kvalifikacijskih norm za udeležbo na letnem in zimskem 

državnem prvenstvu. 

 

BAZENA  

-  Olimpijski bazen (50m) v poletni sezoni  in kratki bazeni (25m) v zimski sezoni.  Zaželjeno je, da 

bazen ustreza izvedbi Fina tekmovanja. 

 

KRITERIJI ZA NASTOP NA TEKMOVANJU:  

- Plavalec ali plavalka mora biti registrirana v PZS ali ostalih članicah LEN IN FINA. 

 

IZVEDBA  in DISCIPLINE TEKMOVANJ:  

- Enodnevno tekmovanje. 

- Tekmovanje se izvede v terminu, ki ga potrdi strokovni svet PSZ na podlagi terminskega plana 

PZS.  

- Organizator ima pravico omejiti število štartov. 

- Tekmovanje mora vsebovati plavalne discipline razvidne  programa splošnih propozicij 

tekmovanja za Razvojni Pokal- priloga.  

- Elektronsko merjenje časov. 

 

STAROSTNE KATEGORIJE: 

- Dečki in deklice, ter mlajši dečki in mlajše deklice. Upošteva se kategorije za tekočo plavalno 

sezono od 1.septembra dalje. 

- Na tekmovanju lahko izven konkurence nastopijo plavalci kluba organizatorja, ne glede na 

starostne kategorije. 
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2.2. RAZVOJNI MITINGI 

 

CILJ 

- Tekmovanja omogočajo doseganje kvalifikacijskih norm za udeležbo na letnem in zimskem 

državnem prvenstvu. 

 

BAZEN  

- Dolgi (50m) v poletni sezoni ( po zimskem državnem prvenstvu))  in kratki bazeni (25m) v zimski 

sezoni ( od oktobra do zimskega državnega prvenstva).  

- Bazen mora ustrezati izvedbi Fina tekmovanja). 

 

IZVEDBA IN DISCIPLINE TEKMOVANJ:  

- Enodnevno tekmovanje.  

- Zaželjena skupna dolžina tekmovanja je 8 ur (razplavanje 60min, odmor 60min). 

- Organizator ima pravico omejiti število štartov.  

- Tekmovanje se izvede v terminu, ki ga potrdi strokovni svet PSZ na podlagi terminskega plana 

PZS.  

- Tekmovanje vsebuje poljubne discipline in vsaj eno 400m disciplino za vsak spol. 

- Elektronsko merjenje časov. 

 

STAROSTNE KATEGORIJE: 

- Dečki in deklice, ter mlajši dečki in mlajše deklice. Upošteva se kategorije za tekočo plavalno 

sezono od 1.septembra dalje. 

- Na tekmovanju lahko izven konkurence nastopijo domači plavalci, ne glede na starostne 

kategorije. 

 

ŠTARTNINA 

- poljubno 
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2.3. OSTALA PLAVALNA TEKMOVANJA ( REGIJSKA TEKMOVANJA ˝KOLA˝, CHALLANGE, IZZIVI, COOPERJEV TEST,….) 

 

CILJ  

- Za regijski razvoj plavanja in razvoj  neizkušenih plavalcev in ostalih  športnikov, ki  želijo preveriti 

svojo pripravljenost in znanje na plavalnih tekmovanjih.   

- Tekmovanje omogoča show program.  

Tekmovanja omogočajo doseganje kvalifikacijskih norm za udeležbo na letnem in zimskem 

državnem prvenstvu v kolikor je je na tekmovanju omogočeno elektronsko merjenje časov. 

 

DOLŽINA BAZENA  

-  Dolgi (50m) v poletni sezoni  in kratki bazeni (25m) v zimski sezoni. Bazen mora ustrezati izvedbi 

Fina tekmovanja. 

 

IZVEDBA IN DISCIPLINE TEKMOVANJ  

- Enodnevno tekmovanje.  

- Tekmovanja se lahko izvajajo v prostih terminih. V kolikor prostega termina ni, se lahko izvedejo v 

vikendih, ko ni termina istega nivoja. 

-             Elektronsko merjenje časov zaželjeno, ni pa obvezno.  

 

STAROSTNE KATEGORIJE 

- Dečki in deklice, ter mlajši dečki in mlajše deklice. Upošteva se kategorije za tekočo plavalno 

sezono od 1.septembra dalje. 

- Na tekmovanju lahko izven konkurence nastopijo domači plavalci, ne glede na starostne 

kategorije. 

 

 

ŠTARTNINA 

- poljubno 
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NIVO 3 – (cicibani 10let in mlajši,  cicibanke 10 let in mlajše) 

 
 

3.1. FESTIVAL PLAVANJA 

 

CILJ 

- Tekmovanje družabnega in razvedrilnega značaja. 

 

BAZEN  

-  Dolgi (50m) v poletni sezoni  in kratki bazeni (25m) v zimski sezoni.  

 

IZVEDBA IN DISCIPLINE TEKMOVANJ:  

- Regijsko ali državno pol-dnevno tekmovanje. 

- Optimalna skupna dolžina tekmovanja je 4 ure (razplavanje 60min). 

- Tekmovanje se izvede v terminu, ki ga potrdi strokovni svet PSZ na podlagi terminskega plana 

PZS.  

- Tekmovanje vsebuje vse  posamične 25m ali 50 discipline ter štafete. 

- Elektronsko merjenje časov je zaželjeno. 

 

STAROSTNE KATEGORIJE: 

-  Cicibani ( fantje 6-10 let, punce 6-10 let) Upošteva se kategorije za tekočo plavalno sezono od 

1.septembra dalje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana 28.11.2017       Pripravil, Miha Koren 
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