ZIMSKO ODPRTO ZDRUŽENO PRVENSTVO
SLOVENIJE V PLAVANJU 2020

Ljubljana, 23.-26. januar 2020

ZIMSKO ODPRTO ZDRUŽENO
PRVENSTVO SLOVENIJE 2020
Ljubljana, 23.01. – 26.01. 2020

Organizator:

Datum:
Prizorišče:

Urnik:

Štartnina:
Merjenje:
Prijave:

Pravila:

Medalje:

Kategorije:

ŠPORTNO DRUŠTVO DELFIN
Trg mladinskih delovnih brigad 11
1000 Ljubljana
mob: +386 68 647 469
mail: sddelfin@hotmail.com
23.01. – 26.01.2020
Kopališče Tivoli
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Pokriti bazen, dolžina 25 metrov
8 prog, temperatura vode: 26,5°C
 predtekmovanja: ob 9.00 uri
 finala: ob 17.00 uri
 ogrevanje: ob 7.15 uri in ob 15.15 uri
uradna otvoritev: v četrtek 23.01.2020 ob 16.45 uri
uradni trening: v sredo, 22.1.2020 od 16.30 do 18.00 ure
5 € na štart
Elektronsko
po propozicijah PZS do 20.01.2020
Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA. Tekmovanje se bo odvijalo
po pravilu enega (1) štarta. Zimsko združeno prvenstvo 2020 združuje tri
prvenstva hkrati:
 Prvenstvo Slovenije za ČLANE
 Državno prvenstvo Slovenije za MLADINKE/CE
 Državno prvenstvo Slovenije za KADETINJE/TE
Podelitev medalj na Združenem prvenstvu Slovenije je po kategorijah:
a. za nosilce medalj odprtega državnega prvenstva
b. za nosilce medalj absolutnega državnega prvenstva
c. za nosilce medalj mladinskega državnega prvenstva
d. za nosilce medalj kadetskega državnega prvenstva
Kadeti
Mladinci
Člani
Absolutno

MOŠKI (letnik)
2004/2005
2002/2003
2001 in starejši
Vse kategorije

Kadetije
Mladinke
Članice
Absolutno

ŽENSKE (letnik)
2005/2006
2003/2004
2002 in starejše
Vse kategorije

PREDTEKMOVANJA: DOPOLDAN 9.00 URI
1. DEL
4x50 M mix ABS Finale
400K

2.DEL
200H
100K

podelitev medalj štafetam

100M
100P
50H
200D
4X100K mlad/kad

200M
50P
4x50 K mlad/kad
800k+podelitev štafetam

3.DEL
4x50M ABS Finale
200K

4.DEL
4x50 K mix ABS Finale
100D

podelitev medalj štafetam

podelitev medalj štafetam

100H
400M
50D
4x200K mlad/kad

200P
50K
4x100M mlad/kad
1500K+podelitev štafetam

podelitev medalj štafetam

podelitev medalj štafetam

FINALA: POPOLDAN 17.00 URI
1. DEL
4x50 M mix ml+kad
400K
podelitev štafetam
100M
podelitev 400K
100P
podelitev 100M
50H
podelitev 100P
200D
Podelitev 50H

2.DEL
800K
200H
podelitev 800K
100K
podelitev 200H
200M
podelitev 100K
50P
podelitev 200M
4x50K ABS
podelitev
50P+štafetam

3.DEL
4x50M ml+kad
200K
podelitev štafetam
100H
podelitev 200K
400M
podelitev 100H
50D
podelitev 400M
4x200K ABS
podelitev 50D+štafetam

4.DEL
4x50 K mix ml+kad
1500K
podelitev štafetam
100D
podelitev 1500K
200P
podelitev 100D
50K
podelitev 200P
4x100M ABS
podelitev
50K+štafetam

4X100K ABS
podelitev 200D + štafetam

PREDTEKMOVANJE:
V dopoldanskem predtekmovalnem delu individualnih disciplin združenega
prvenstva velja pravilo sestav absolutnih skupin po nosilcih ne glede na starostne
kategorije.
V disciplini 1500m prosto in 800m prosto velja pravilo sestave skupin po
prijavljenih rezultatih, pri čemer skupina z najboljšimi časi plava samo
popoldan. Ostale skupine plavajo po končanem dopoldanskem predtekmovanju
2. tekmovalnega dne za 800m prosto (m) in (ž) ter 4. dne za 1500m prosto (m) in
(ž).
Odjava za disciplino 1500/800m prosto je možna do pričetka 2. oz. 4. dne
predtekmovanja.

skupine 1500m prosto. V teh delih kadetske in mladinske štafete nastopajo za
naslove državnih prvakov. Štafete so razporejene na osnovi seštevka rezultatov
članov prijavljene štafete.
Absolutne štafete (4x50M mix; 4x50M(M;Ž) in 4x50prosto mix) plavajo finala
v dopoldanskem delu tekmovanja kot prva disciplina programa.
FINALA:
Vrstni red izvajanja final:
- Finale C samo za kadete
- Finale B za kadete in mladincev
- Odprto finale A za kadete, mladince, člane in največ 3 tujce
Finale C je zaprto samo za kategorijo kadetov. Kadeti izpodrivajo mladince v
finalu B.
Kadeti in mladinci izpodrivajo člane iz finala A.
V finalu A lahko nastopijo največ 3 tujci.
V končni razvrstitvi za naslove državnih prvakov v kadetski in mladinski
kategoriji se upošteva prednost A finala pred B finalom in C finalom.
V kolikor se mladinci in člani ne uvrstijo v popoldanska finala se za končno
uvrstitev upoštevajo rezultati predtekmovanja.
ŠTAFETNI NASTOPI: Kadetske in mladinske štafete združenega prvenstva
(4x50M mix, 4x50M (M.Ž) in 4x50prosto mix.) plavajo kot prva disciplina
popoldanskega finala; absolutne štafete plavajo kot zadnja disciplina dela
tekmovanja. Štafete so razporejene na osnovi seštevka rezultatov članov
prijavljene štafete.
Podelitev medalj v individualnih disciplinah za absolutno, mladinsko in
kadetsko prvenstvo se opravi v popoldanskem delu podelitev štafetam pa v
tistem delu tekmovanja, kjer se plavajo njihova finala.

ZARADI EVENTUELNEGA PRENOSA FINALNIH NASTOPOV ORGANIZATOR ŠE NI IZBRAL
URADNEGA ČASOMERILCA NA TEKMOVANJU ( povezava z operaterjem prenosa, strošek )
ORGANIZATOR SI, V PRIMERU TV PRENOSA, PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE
PROGRAMA V SKLADU S PROPOZICIJAMI PZS ( o morebitnih spremembah bodo sodelujoči klubi
obveščeni najkasneje do 15.1.2020 )

