
 
PROPOZICIJ ZA TROBOJ  FUŽINAR-BRANIK-VELENJE 

v poletni sezoni 2018 
 
 

Datum tekmovanja:  1. kolo – sobota, 3.marec 2018 
 2. kolo – četrtek, 29.marec 2018 
 3. kolo – sobota, 28.april 2018 

Organizator tekmovanja:  1. kolo - Ravne 
 2. kolo - Maribor 
 3. kolo - Ravne 

Pričetek tekmovanja:  1. kolo - 8.00 ogrevanje - 8.45 tekmovanje 
 2. kolo - 16.00 ogrevanje - 16.45 tekmovanje 
 3. kolo - 8.00 ogrevanje - 8.45 tekmovanje 

Vsak klub mora na tekmovanju sodelovati z najmanj štirimi sodniki! 
 

Kategorije: 
Dečki 2004/05 Deklice 2005/06 
Mlajši dečki 2006 in mlajši Mlajše deklice 2007 in mlajše 

 

Program tekmovanja: 
1. kolo – Ravne – 3.marec 2. kolo – Maribor – 28.marec 3. kolo –  Ravne - 28.april 
50 m prsno (dečki, ml.dečki) 50 m prosto (dečki, ml.dečki) 50 m hrbtno (dečki, ml.dečki) 
100 m prosto (dečki, ml.dečki) 200 m mešano (dečki, ml.dečki) 100 m delfin (dečki, ml.dečki) 
50 delfin (dečki, ml.dečki) 200 m prosto (dečki, ml.dečki) 400 m prosto (dečki, ml.dečki) 
200 m hrbtno (dečki, ml.dečki) 100 prsno  (dečki, ml.dečki) 200 m prsno (dečki, ml.dečki) 
1500 m prosto (dečki) 100 m hrbtno (dečki, ml.dečki) 400 m mešano (dečki,deklice) 
800 m prosto (deklice) 200 m delfin (dečki, deklice)  

 
Za ekipo se točkuje  5 najbolje uvrščenih dečkov in 5 najbolje uvrščenih mlajših dečkov vsakega 
kluba v disciplinah po programu. (V disciplinah 200 delfin, 400 mešano, 800 in 1500 prosto 
plavajo in se točkujejo samo dečki in deklice, v preostalih discilpinah pa obe kategoriji –dečki in 
mlajši dečki). 
Število startov ni omejeno. Najprej startajo dečki nato deklice.  
 
Točkovanje:  
1. mesto 20  
2. mesto 17  
3. mesto 15  
4.mesto 13 
5. mesto 12  
do 15. mesto 2 točki 
 
Priznanja: 
1.uvrščeni klub - vsi plavalci dobijo zlato medaljo (ali diplomo za 1. mesto)  
1. uvrščeni klub - vsi plavalci dobijo srebrno medaljo (ali diplomo za 2. mesto)  
2. uvrščeni klub - vsi plavalci dobijo bronasto medaljo (ali diplomo za 3. mesto)  
ZA PRIZNANJA JE NA VRSTI  PK BRANIK 
Opomba:  
Dovoljen je tudi nastop starejših z omejitvijo šest plavalcev in šest plavalk v vsaki 
disciplini za vsak klub. V ekipni konkurenci se njihovi dosežki ne upoštevajo.  
 

 


