
 

6. razvojni pokal 

“Pokal Boberček 2019”  

 

Organizator: Plavalni klub Fužinar Ravne 

Na gradu 6 

2390 Ravne na Koroškem, Slovenia 
tel/fax:+386(0)31755380, fax: +386(0)28223167 

e-mail: info@pkfuzinar.si http://www.pkfuzinar.si  

Datum: sobota, 1.junij 2019 

Kraj: Ravne na Koroškem 

Bazen: Mestno kopališče Ravne na Koroškem, 

Olimpijski bazen 
50m, 10 prog, 26.5°C, 

Merjenje časa: elektronsko 

Program: ogrevanje: uro pred začetkom tekmovanja (ob 9:00 uri) 

  pričetek tekmovanja ob 10:00 uri 

   

  
 

Kategorije: MOŠKI ŽENSKE 
A 2005 2006 
B 2006 2007 
C 2007 2008 
D 2008 in mlajši 2009 in mlajše 

 
 

Program tekmovanja: 

4x100 prosto MIX (A+B, C+D) 

200 hrbtno M+Ž A, B, C, D 

50 prsno M+Ž A, B, C, D 

100 delfin M+Ž A, B, C, D 

400 prosto M+Ž A, B, C, D 

  

Nagrade:  Prvi trije tekmovalci v vsaki discipline (iz vsake kategorije) prejmejo medalje in 

praktične nagrade. 
 Prve tri štafete prejmejo medalje. 
 Najboljši v seštevku FINA točk (2019) v štirih disciplinah (v vsaki kategoriji) prejmejo 

plaketo Boberček 2019. 
 Najboljše tri štafete (seštevek (A+B)+(C+D)) prejmejo pokal Boberček 2019. 

Štartnina: Na štart plavalca znaša 5€. Račun za štartnino se izda po tekmovanju (dejansko število 

štartov na klub, podatke o številu štartov organizatorju izda timing)  

Obveznosti 
klubov: 

Plavalci in plavalke tekmujejo na lastno odgovornost. Za njihovo varstvo in zavarovanje 
odgovarjajo klubi, katerih člani so. 

Prehrana: Plavalni klub Fužinar bo organiziral prehrano za plavalce na bazenu, zato vse klube 
naprošamo, da ob prijavi napišejo tudi število potrebnih kosil. 

  

 

  

http://www.pkfuzinar.si/


RAZVOJNI POKAL SLOVENIJE 

 

POSAMIČNO TOČKOVANJE IN KLUBSKO TOČKOVANJE ŠTAFET 

Na vsakem tekmovanju Razvojnega Pokala se plavalcu ali plavalki seštevajo »Male točke« najboljših 3 

rezultatov tekmovanja. V klubsko točkovanje se štejeta lahko največ dve klubski štafeti iz posameznih 

starostnih kategorij. Za skupno razvrstitev plavalk in plavalcev, ter klubskih štafet se šteje 6 najboljših 

seštevkov »Malih točk« iz tekmovanjih v eni plavalni sezoni.  

 

TOČKOVANJE 

1. mesto 20, 

2. mesto 17, 

3. mesto 15, 

4. mesto 13, 

5. mesto 12, 

do 16. mesta 1 točka 

Za odplavan državni rekord Slovenije se doda plavalcu ali plavalki 20 točk. 

 

NAGRADE 

PZS bo ob zaključku najboljšim 16 plavalcem in 16 plavalkam v seštevku »Malih točk« za posamezno 

kategorijo (dečkov, deklic in mlajših dečkov, mlajših deklic), ter najboljšim 8 klubom podeli priznanja in 

praktične nagrade. 


