
 

  

                                         3. POKAL DELFIN 2018 

                                                     

                                                    RAZVOJNI POKAL PZS 2018/19 

                                              Ljubljana, 27.10.2018 

  

  

 

Organizator: Športno društvo Delfin 
Trg mladinskih delovnih brigad 11 

1000 Ljubljana 
Tel.: +386 68 647 469 

e-mail: sddelfin@hotmail.com 

TRR: IBAN SI56 6100 0000 9256 669 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) 

 

Datum: sobota,  27.10. 2018 

 

Kraj: Ljubljana, ŠRC Tivoli,  

25m, 8 prog,  
temperatura vode 27°C 

 

Merjenje: Elektronsko PZS TIMING 
 

 

Program*:  ogrevanje 11.45 

 1. del tekmovanja ( RAZVOJNI POKAL ) 13.00 – 17.00 

 odmor med 1. in 2. delom 30 minut ( vključno z ogrevanjem ); podelitve 1. del 

 2. del tekmovanja ( predviden pričetek ob 17.30 ) 

 Podelitve 2. del, zaključek tekmovanja ( 19.00 ) 

  1. DEL   2. DEL 

4x50m mešano Ž   50 m prosto Ž 

4x50m mešano M   50 m prosto M 

200 m prsno Ž   50 m prsno Ž 

 200 m prsno M   50 m prsno M 

 50 m hrbtno Ž    50 m delfin Ž  

 50 m hrbtno M   50 m delfin M 

 100 m prosto Ž   
   

 100 m prosto M     
   

 400 m mešano Ž    
   

 400 m mešano M   
    

  * disciplina 400 mešano lahko plavajo samo kategoriji A in B 

** kategorije pri štafetah so združene ( A+B, C+D ) 

 *** organizator si pridržuje pravico do zavrnitve prijav 

 

mailto:sddelfin@hotmail.com


Kategorije: ŽENSKE   MOŠKI 

A         2006   A       2005 

B 2007   B       2006 

   C 2008   C       2007 

D 

 
OPEN 

2009 in mlajše 

 
2005 in starejše 

  

D 

 
OPEN 

2008 in mlajši 

 
2004 in starejši 

 

   
V kategoriji »OPEN«, lahko nastopijo plavalci starejših letnikov v vseh 50m 

disciplinah v 2. ( drugem ) delu tekmovanja. Kategorija »OPEN bo po startni 
listi nastopila v prvih skupinah, ločeno od ostalih kategorij. 

 

 
Startna lista bo narejena posebej za kategoriji C+D in posebej za A+B. V vsaki 

disciplini najprej nastopijo plavalke in plavalci  kategorij C+D, sledijo plavalke 
in plavalci kategorij A+B. Točkovanje rezultatov za razvojni pokal je po 

propozicijah PZS, medalje na tekmovanju pa bodo podeljene za vsak letnik 
posebej. 

 

 
Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA. 

 
 

Nagrade:  Najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje 

 Plavalec oz. plavalka z najvišjim seštevkom točk iz treh disciplin  iz 1. ( prvega ) 

dela tekmovanja v posamezni kategoriji prejme pokal DELFIN 2018 ( FINA 

POINTS 2017) 

Prijave: prijave so možne do srede 24.10.2018 

Odjave: odjave do cetrtka 25.10.2018 

Štartnina: 20 EUR / kategorija A in B oz. 15 EUR / kategorija C in D mora biti poravnana do pričetka 

tekmovanja na TRR organizatorja ( neomejeno število štartov ). Startnina za kategorijo 
OPEN je 5 EUR/start. Štafete: štartnina se ne obračunava. 

Obveznosti klubov: Plavalci   in   plavalke   tekmujejo   na   lastno odgovornost. 

Za njihovo varstvo in zavarovanje odgovarjajo klubi, katerih člani so. 

    

  Prijave:  

za slovenske klube preko PZSANE  
za tuje klube na email: sddelfin@hotmail.com 
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