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KOPALIŠČE ILIRIJA
CELOVŠKA CESTA 3
1000 LJUBLJANA

TLORIS

PROPOZICIJE TEKMOVANJA

* zbor vseh nastopajočih in njihovih
   spremljevalcev bo na zelenici kopališča I l ir ija
* parkiranje je možno na parkirišču Tivoli in bližnji okolici

DRŽAVNO PRVENSTVO 
SLOVENSKIH SREDNJIH IN OSNOVNIH ŠOL

V PLAVANJU
DATUM:  22.9. 2017
LOKACIJA: Kopališče Ilirija, Celovška cesta 3, 1000 Ljubljana
BAZEN: Olimpijski - odkriti bazen (50 meterski, 8 prog)
IZVAJALEC: Plavalni klub Ilirija (www.pki.si)
VODJA TEKMOVANJA: Tomi Martinjak, tomi@pki.si, 041 360 233
PRIČETEK TEKMOVANJA: 09:00
MERJENJE: elektronsko, TIMING PZS. Tekmovanje poteka po pravilniku PZS
PRIJAVE: Rok za prijavo na državno tekmovanje je 12. september 2017. 
Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT 
(preko spletne aplikacije). Na �nale se morajo skladno s skupnimi določili prijaviti 
tudi šole iz regij, kjer je bilo izvedeno področno tekmovanje, saj področni center ne 
prijavlja, temveč sporoči rezultate področnega tekmovanja, iz katerih je razvidna 
pravica nastopa v �nalu.

URNIK TEKMOVANJA
08:00 - 08:15   prihod na bazen
08:15 - 08:45  ogrevanje
08:45 - 08:50  sestanek delegatov
08:50 - 09:00  otvoritev in nagovor  pred tekmovanjem
09:00 - 10:30  začetek predtekmovanj za osnovne šole za učence in učenke
10:30 - 11:00  začetek �nal za osnovne šole nekategorizirani/kategorizirani
11:00 - 11:30  ekipne štafete 4x50 metrov prosto za osnovne šole
podelitev medalj najboljšim za osnovne šole
12:00 - 13:30  začetek predtekmovanj za srednje šole za dijake in dijakinje
13:30 - 14:00  začetek �nal za srednje šole nekategorizirani/kategorizirani
14:00 - 14:30  ekipne štafete 4x50 metrov prosto za srednje šole
podelitev medalj najboljšim za srednje šole

Vsi nastopajoči tekmujejo na lastno odgovornost!
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prijavlja, temveč sporoči rezultate področnega tekmovanja, iz katerih je razvidna 

URNIK TEKMOVANJA
08:00 - 08:15   prihod na bazen
08:15 - 08:45  ogrevanje
08:45 - 08:50  sestanek delegatov
08:50 - 09:00  otvoritev in nagovor  pred tekmovanjem
09:00 - 10:30  začetek predtekmovanj za osnovne šole za učence in učenke

11:00 - 11:30  ekipne štafete 4x50 metrov prosto za osnovne šole
 paraplavanje in podelitev medalj najboljšim za osnovne šole
12:00 - 13:30  začetek predtekmovanj za srednje šole za dijake in dijakinje

14:00 - 14:30  ekipne štafete 4x50 metrov prosto za srednje šole
podelitev medalj najboljšim za srednje šole

Vsi nastopajoči tekmujejo na lastno odgovornost!Vsi nastopajoči tekmujejo na lastno odgovornost!

PROPOZICIJE TEKMOVANJA

DRŽAVNO PRVENSTVO 
SLOVENSKIH SREDNJIH IN OSNOVNIH ŠOL

V PLAVANJU



PROPOZICIJE TEKMOVANJA

PRAVILA TEKMOVANJA ZA  KATEGORIZIRANE 
UČENCE IN DIJAKE

PRAVILA TEKMOVANJA ZA  NEKATEGORIZIRANE 
UČENCE IN DIJAKE

EKIPNO TEKMOVANJE ZA OSNOVNE ŠOLE IN SREDNJE ŠOLE

PRAVILA TEKMOVANJA ZA  NEKATEGORIZIRANE PRAVILA TEKMOVANJA ZA  NEKATEGORIZIRANE PRAVILA TEKMOVANJA ZA  NEKATEGORIZIRANE 
UČENCE IN DIJAKE

* med kategorizirane spadajo vsi, ki so nastopali na uradnih 
   plavalnih tekmovanjih v zadnjih dveh letih
- tekmuje se v prosti tehniki na razdalji 50 metrov
- skok v vodo je lahko na glavo, na noge ali iz vode
- v �nale se uvrsti dvaintrideset (32) najhitrejših
- ločeno tekmujejo fantje in dekleta
- v prvem krogu v izločilnih bojih izpade šestnajst (16) nastopajočih
-  v drugem krogu v izločilnih bojih izpade osem (8) nastopajočih
- v tretjem krogu v izločilnih bojih izpadejo štirje (4) nastopajoči
- v velikem �nalu nastopijo najhitrejši štirje
- NAGRADE: prvi trije v �nalu dobijo medalje

- tekmuje se v prosti tehniki na razdalji 50 metrov
- skok v vodo je lahko na glavo, na noge ali iz vode
- v �nale se uvrsti osem (8) najhitrejših
 - ločeno tekmujejo fantje in dekleta
- NAGRADE: prvi trije v �nalu dobijo medalje

- tekmuje se v štafeti 4 x 50 metrov prosto
- štafeta je sestavljena iz dveh (2) učencev/dijakov in dveh (2) učenk/dijakinj
- v štafeti lahko v ekipi plavajo v poljubnem vrstnem redu
- v štafeti lahko tekmuje največ en (1) registriran učenec/učenka ali dijak/dijakinja
- tehnika plavanja je poljubna, štafetna predaja je dotik roba bazena

32

8 888
najhitrejših iz predtekmovanj

štiri (4) skupine po osem tekmovalcev

dve (2) skupini po osem tekmovalcev

PRVI IZLOČILNI BOJI

DRUGI IZLOČILNI BOJI

VELIKI FINALE

IZLOČILNI BOJI

88

dve (2) skupini po štirje tekmovalci

44

ena (1) skupina štirih najboljših 
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