Kvalifikacijski čas za prijavo na tekmo

NORMA

5000m

Moški

Ženske

Moški 1500/800

Ženske

54:10,0

58:20,0

Člani 16:30,0

17:45,0

01:05,0

01:10,0

08:48,0

09:28,0

Evropsko prvenstvo

00:55,0

59:10,0

Člani 16:30,0

17:45,0

Članska reprezentanca

01:06,0

01:11,0

08:48,0

09:28,0

55:50,0

01:00:00

16:45,0

18:00,0

01:07,0

01:12,0

08:56,0

09:36,0

56:40,0

01:00:50

17:00,0

18:15,0

01:08,0

01:13,0

09:04,0

09:44,0

57:30,0

01:01:40

17:15,0

18:30,0

01:09,0

01:14,0

09:12,0

09:52,0

Svetovno prvenstvo

18-19 let

16-17 let

14-15 let

Obrazložitev tabele:
1. Čas na 5000 m pomeni uvrstitev plavalca v reprezentanco
2. Čas na 1500/800 pomeni kvalifikacijski čas (norma), ki mora biti
odplavan v 50 m bazenu, da se plavalec/ka lahko prijavi na
Državno prvenstvo v disciplini 5000 m

Ciljno tekmovanje za daljinske plavalce v letu 2020 je nastop na OI
Tokio 2020.
Pripravljalne tekme v sklopu priprav na OI ( predlog ):













Svetovni pokal Doha (Februar 2020), 10 km
Evropski pokal Eilat (april 2020),10 km
Evropsko prvenstvo Budimpešta, 5 in 10 km
Kvalifikacijska tekma za nastop na OI, Peking – Yokohama
V člansko reprezentanco se uvrstijo plavalci in plavalke, ki bodo v letu
2020 dopolnili 15 let (2004) in starejši in bodo izpolnili zahtevano
rezultatsko normo na 5000m.
Izjema so plavalci/ke, ki so se v pretekli sezoni na ciljnih tekmovanjih že
dosegli željen rezultat ( 16 mesto).
Na ciljno tekmovanje se uvrstijo plavalci in plavalke, ki se bodo v
tekmovalnem letu dokazali tudi na OW tekmovanjih, ki jih potrdi SS PZS
in selektor plavalnih reprezentanc PZS.
V primeru večjega števila plavalcev in plavalk z izpolnjenim rezulatskim
kriterijem ( čas na 5000 m ), se določi izbirno tekmovanje. Primer:
(Svetovni pokal Settubal (POR)
Zadnjo odločitev o nastopu plavalcev oz. plavalk na ciljnem tekmovanju
ima selektor.

Ciljno tekmovanje sezone 2019/2020 je Mladinsko Evropsko prvenstvo









Pripravljalna tekmovanja določi selektor skupaj s trenerji reprezentantov
V reprezentanco 18-19 let se uvrstijo plavalci in plavalke, ki bodo
izpolnili zahtevano rezultatsko normo na 5000m za to starostno kategorijo.
Izjema so plavalci/ke, ki so se v pretekli sezoni na ciljnih tekmovanjih že
dosegli željen rezultat ( 16 mesto)
Na ciljno tekmovanje se uvrstijo plavalci in plavalke, ki se bodo v
tekmovalnem letu dokazali tudi na OW tekmovanjih, ki jih določi SS PZS
in selektor plavalnih reprezentanc PZS.
V primeru večjega števila plavalcev in plavalk z izpolnjenim rezultatskim
kriterijem ( čas na 5000 m ), se določi izbirno tekmovanje. ( odprto
prvenstvo Hrvaške )
Zadnjo odločitev o nastopu plavalcev oz. plavalk na ciljnem tekmovanju
ima selektor.

Ciljno tekmovanje sezone 2019/2020 je Mladinsko Evropsko prvenstvo








Pripravljalna tekmovanja določi selektor skupaj s trenerji reprezentantov.
V reprezentanco 16-17 let se uvrstijo plavalci in plavalke, ki bodo
izpolnili zahtevano rezultatsko normo na 5000m za to starostno kategorijo.
Izjema so plavalci/ke, ki so se v pretekli sezoni na ciljnih tekmovanjih že
dosegli željen rezultat ( 16 mesto).
Na ciljno tekmovanje se uvrstijo plavalci in plavalke, ki se bodo v
tekmovalnem letu dokazali tudi na OW tekmovanjih, ki jih določi SS
PZS in selektor plavalnih reprezentanc PZS.
V primeru večjega števila plavalcev in plavalk z izpolnjenim rezultatskim
kriterijem ( čas na 5000 m ), se določi izbirno tekmovanje.
Zadnjo odločitev o nastopu plavalcev oz. plavalk na ciljnem tekmovanju
ima selektor.

Ciljno tekomovanje sezone 2019/2020 je Mladinsko Evropsko prvenstvo








Pripravljalna tekmovanja določi selektor skupaj s trenerji reprezentantov
V reprezentanco 14-15 let se uvrstijo plavalci in plavalke, ki bodo
izpolnili zahtevano rezultatsko normo na 5000m za to starostno kategorijo.
Izjema so plavalci/ke, ki so se v pretekli sezoni na ciljnih tekmovanjih že
dosegli željen rezultat ( 16 mesto).
Na ciljno tekmovanje se uvrstijo plavalci in plavalke, ki se bodo v
tekmovalnem letu dokazali tudi na OW tekmovanjiH, ki jih določi SS
PZS in selektor plavalnih reprezentanc PZS.
V primeru večjega števila plavalcev in plavalk z izpolnjenim rezultaskim
kriterijem ( čas na 5000 m ), se določi izbirno tekmovanje.
Zadnjo odločitev o nastopu plavalcev oz. plavalk na ciljnem tekmovanju
ima selektor.

 OPOMBE:
1. AMERIČANI
Američani, oz. naši plavalci, ki se šolajo v tujini delajo po programih njihovih
fakultet, zato do sredstev in programov PZS niso upravičeni. Ko se vrnejo
domov, se priključijo programom, ki jim po statusu pripadajo.
Skupaj s trenerji dotičnih plavalcev bom določil tekmo na kateri bom preveril
njihovo pripravljenost.
2. TESTIRANJE MLAJŠIH KATEGORIJ
-

po zimskem državnem prvenstvu, bo določena ekipa dečkov (letnik
06/07) in deklic (letnik 07/08) za vikend testiranja,
kriterij prvi trije na disciplino,
kraj in datum testiranj bosta določena naknadno.

