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PROGRAM TEKMOVANJA 

 

Na tekmovanju se omogoči plavanje vseh plavalnih disciplin v 25 ali 50m bazenih. Izjemi sta 

disciplini 800m in 1500m prosto, pri katerih se organizator lahko odloči samo za eno od njih. 

Dokončen razpored disciplin določi organizatorji tekmovanj. Organizator se lahko odloči ali se 

plavajo kvalifikacije ali direktno finale.  

 

V kolikor se plavajo kvalifikacije in finala,  se predlaga organizatorju, da popoldanska finala 

izvajala po sistemu: 

 

o A odprto finale (člani in članice, mladinci in mladinke, kadeti in kadetinje, dečki in 

deklice) 

o B finale (mladinci in mladinke, kadeti in kadetinje, dečki in deklice),  

o C finale ( kadeti in kadetinje, dečki in deklice) 

 

Sistem finalnih nastopov je lahko tudi drugače zastavljen v kolikor obstajajo za to objektivni 

razlogi in to pripomore k bolj atraktivni izvedbi final.  

 

Izjemi sta disciplini 800/1500m prosto ter 400m mešano, kjer so tekmovalci razvrščeni v skupine 

po prijavljenih časih, zadnja - najboljša skupina pa bo nastopila v popoldanskem finalnem delu 

tekmovanja.  

 

Organizator si lahko pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijavljenih tekmovalcev 

v disciplinah 800m/1500m prosto in 400m mešano omeji nastop samo 16-ih najhitrejših.  

 

V primeru večjega števila prijavljenih plavalcev si organizator pridržuje pravico spremembe 

razporeda plavanja skupin. V tem primeru, zadnje tri skupine v vsaki individualni disciplini, razen 

800 in 1500 m prosto, ter 400 mešano, nastopajo na začetku dopoldanskega dela tekmovalnega 

programa. Po odplavanem programu se v okviru vsake discipline objavijo rezultati, tekmovalni 
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program pa se nadaljuje s plavanjem vseh preostalih skupin ponovno od začetka. Po koncu 

celotnega dopoldanskega programa se objavijo uradni rezultati in seznami tekmovalcev, ki so se 

uvrstili v finale. 

 

PRAVICO NASTOPA 

Pravico nastopa na tekmovanjih imajo plavalci in plavalke registrirani pri nacionalnih panožnih 

zvezah članicah FINA, ki spadajo v kategorijo dečkov in deklic, kadetov, mladincev in članov, ter 

kadetinj, mladink in članic. 

Vsa tekmovanja so odprta za tekmovalce iz klubov in nacionalnih zvez, ki so člani FINA. 

 

 

 

TOČKOVANJE 

▪ Na posameznem tekmovanju se točkujejo po FINA TOČKAH najboljši štirje rezultati na 

tekmovanju.. V skupni seštevek se šteje najboljših šest seštevkov rezultatov tekmovanj. 

  

 

 

 

Ljubljana, 8.9.2019 
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