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Skladno s koledarjem državnih prvenstev Zveze ŠIS – SPK objavljamo: 

 
RAZPIS  

ODPRTEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PARAPLAVANJU ZA LETO 2020. 
 

1. 
 

Državno prvenstvo v paraplavanju bo v: 
 

nedeljo, 18. oktobra 2020, 
 

na pokritem olimpijskem bazenu v Kranju, Partizanska cesta 37,  
4000 Kranj. 

 
Organizatorja tekmovanja sta Zveza ŠIS – SPK in PZS.  
 

2. 
 

Predvidena ura za začetek tekmovanja je 12:00. Točno uro za zbor tekmovalcev in štartno 
listo bomo sporočili najkasneje do četrtka, 15.10.2020 do 9.00, kot tudi štartno listo. Štartna 
lista bo poslana prijaviteljem po e - pošti, prav tako bo objavljena tudi na naši domači spletni 
strani. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bomo upoštevali.  
 
Vodje ekip so ob prihodu dolžne preveriti prisotnost tekmovalcev in organizatorju takoj 
sporočiti morebitne spremembe. 
 
Vsak tekmovalec je lahko na državnem prvenstvu prijavljen v največ dve plavalni disciplini.  
 

3. 
 

Na odprtem državnem prvenstvu lahko nastopijo vsi pravočasno in pravilno prijavljeni 
paraplavalci, ki po svoji stopnji invalidnosti sodijo v enega izmed razpisanih razredov. 
 

 



 

4. 
 

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj pri Zvezi ŠIS - 
SPK, Tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v plavanju, mednarodnih 
pravilih FINA-e dopolnjenih s pravili IPC Swimming Technical Committee za paraplavanje, IPC 
pravilih za klasifikacijo plavalcev in določilih tega razpisa. 

 
5. 
 

Seznam disciplin in tekmovalnih razredov (po mednarodnih pravilih), sta objavljena v prilogah 
razpisa.  
 
V KOLIKOR TEKMOVALEC STARTA IZ VODO LE TO NAPIŠITE V PRI PRIJAVI POD OPOMBE. 
PRAV TAKO NAVEDITE ČAS TEKMOVALCA.  
 
Predviden program prvenstva: 
100m prosto (vsi razredi) – ženske in moški 
50m prsno (vsi rezredi) – ženske in moški 
100m hrbtno (vsi razredi) – ženske in moški 
50m prosto (vsi razredi) – ženske in moški 
100m prsno (vsi razredi) – ženske in moški 
50m delfin (vsi razredi)- ženske in moški 
50m hrbtno (vsi razredi)- ženske in moški 
100m delfin (vsi razredi) – ženske in moški 
 
Za izvedbo mladinske kategorije, morajo biti v kategoriji vsaj trije tekmovalci, v nasprotnem 
primeru mora tekmovalec sodelovati v članski kategoriji. V kolikor bo v posamezni kategoriji 
prijavljenih premalo tekmovalcev bo organizator združeval tekmovalne razrede. 
 

6.  
 

Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani 
https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki vam je bil 
poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o uporabniškem imenu in 
geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 893. Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne 
bomo upoštevali. 
 
Razpis velja do vključno nedelje, 11. 10. 2020, po navedenem datumu se prijave zaprejo in 

oddaja prijav ni več mogoča. 
 

Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali. 



 

 
 

Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva (prijavitelji), ki so 
tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.  
 
Tekmovalci so zavezani k spoštovanju vseh priporočil NIJZ v zvezi s koronavirusom za 
izvajanje športnih dejavnosti, veljavnih na dan tekmovanja.  
 
 
Vsak tekmovalec je lahko na državnem prvenstvu prijavljen v največ dve plavalni disciplini.  
 

7. 
 

Tekmovalce prosimo, da s seboj prinesejo svoje rekvizite (palica za taping za slepe in 
slabovidne tekmovalce, …). Vsi nastopajoči se morajo pred začetkom tekmovanja javiti pri 
odgovorni osebi, kjer bodo dobili tudi vse nadaljnje informacije. Štartna lista bo razobešena 
na vidnem mestu, za kar bo poskrbel izvajalec. 
 

 
8. 
 

Zveza - SPK krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti 
Zveza ŠIS - SPK”, priznanj in toplega obroka, prijavitelji pa ostale stroške (prevoz, ostala 
prehrana,...). Podelitev priznanj in topli obrok bo organiziran po zaključku tekmovanja. Za 
lokacijo toplega obroka bodo tekmovalci oziroma njihovi spremljevalci izvedeli na bazenu pri 
predstavniku Zveze ŠIS - SPK, ki bo imel tudi kupončke za prehrano. 
 

9. 
       
Morebitne dodatne informacije dobite pri Zvezi ŠIS – SPK, na telefonu 01 5300 893 in e – 
naslovu: ziga.kobasevic@zsis.si.  
 
 
S športnimi pozdravi! 
 
 
 Žiga Kobaševič l.r.                                                                        Damijan Lazar l.r. 
Strokovni sodelavec                                                                             Predsednik Zveze ŠIS - SPK 
 
 
 



 

Priloga: 
- Seznam disciplin in razredov invalidnosti DP 

 
Seznam disciplin in razredov invalidnosti DP 

 
Državno prvenstvo se izvede v naslednjih razredih v disciplinah : 
 
DISCIPLINE:  
100 in 50 m prosto 
100 in 50 m prsno 
100 in 50 m hrbtno 
100 in 50 m delfin 
 
a) FUNKCIONALNE OKVARE 
Razredi od S1 – S10 (hrbtno, prosto in delfin) in SB1 – SB9 (prsno) (odgovarjajo 
mednarodnim razredom prosto, hrbtno, delfin S1 – S10,   prsno SB1 – SB9) 
 
Moški in Ženske 
S1   
S2  SB1 
S3   SB2 
S4   SB3 
S5   SB4 
S6   SB5 
S7   SB6 
S8   SB7 
S9  SB8 
S10  SB9 
 
Dodane skupine na državnem nivoju: 
Nac – razred nacionalno 
PMS – razred multipla skleroza 
 
b) SLEPI IN SLABOVIDNI  
Razredi  od PB1-PB3 ( odgovarjajo  mednarodnim razredom S11-S13 v vseh štirih disciplinah)  
S11 SB11     
S12 SB12       
S13 SB13 
Opomba: 
Tekmovalci razreda B4 tekmujejo v razredu NAC.  
 



 

c) GLUHI  
Razred PG  

PG 
Opomba: 
Naglušni tekmovalci, ki po določilih ICSD ne spadajo v razred gluhih, tekmujejo v razredu  
NAC. 
 
e.) MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
S14 SB14 (odgovarja mednarodnemu razredu S14 v vseh štirih disciplinah) 
 
DS (Downov sindrom) 
 
Skrajšani opisi značilnosti  posameznih kategorijah invalidnosti so v prilogi Tehničnega 
pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v plavanju. 
 

 
 


