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vabi na 
edino tekmovanje, kjer dobite uradno izmerjen čas na 25 metrov 

 

PRINC in PRINCESA ŠPRINTA 
v okviru prireditve Festival plavanja 

 

  
V nedeljo 23.5. 2021 ob 10.00 uri 

 

Športno društvo Riba organizira atraktivno plavalno tekmovanje Princ in princesa šprinta. Tekmovanje bo 

potekalo v Ljubljani, v bazenu Tivoli, v nedeljo 23. 5. 2021, s pričetkom ob 10:00 (razplavanje ob 9:00). 

 

Na tekmovanju se bodo plavalci pomerili v naslednjih disciplinah in štafetah: 

● 25 m prsno 

● 25 m hrbtno 

● 25 m prosto 

● 25 m delfin 

● 25 m apnea (podvodno plavanje na vdih)* 

● Cooperjev 12-minutni test plavanja za rekreativce  

*samo za kategorijo dečkov / deklic in starejši, s podpisano izjavo trenerja 

 

Prizorišče: Ljubljana, Celovška 25, bazen Tivoli (25 m) 

Merjenje: elektronsko, Timing  

Prijave: 

● za slovenske klube: preko PZSane prijavite 50 m discipline (najboljši odplavan čas), za apneo prijavite 

100 m mešano brez rezultata 

● za tuje klube: preko na e-naslova: barbara@riba-drustvo.si. Vse, ki se boste prijavili preko e-pošte 

naprošamo, da ob prijavi navedete čase na 50 m. 

● Prijave so odprte do četrtka 20.5. 2021 do 24:00. Dodatne informacije na barbara@riba-drustvo.si ali + 

386 (0)31 742-782. 

Štartnina: 5 € na štart.  

 

Plačilo štartnine je možno že pred tekmovanjem na TR društva. Uraden račun bomo poslali v ponedeljek. 
Podatki za nakazilo: 
ŠD Riba, Kamniška ulica 48, 1000 Ljubljana 
IBAN: SI56 0310 0100 0057 102, BIC: SKBASI2X, sklic: SI 99, namen: PiP, ime kluba 

 
Kategorije: 

 Fantje Dekleta 

A - dečki / deklice 2007 / 2008 2008 / 2009  

B - mlajši dečki / deklice 2009 / 2010 2010 / 2011 

C - cicibani / cicibanke 1 2011 / 2012 2012 / 2013   

D - cicibani / cicibanke 2 2013 in mlajši  2014 in mlajše   

K - kadeti 2005  / 2006 2006 / 2007 

M - mladinci, člani 2004 in starejši 2005 in starejše 

V - veterani /-ke   

P - paraplavalci /-ke   
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Urnik tekmovanja: 

Urnik je okviren in si pridržujemo pravico do sprememb razporeda disciplin in urnika glede na prijave 

● 9:00 – 9:50  razplavanje 

● 9:50 – 10:00  otvoritev tekmovanja 

● 10:00   1. DEL TEKMOVANJA 

 

➢ predtekmovanja za discipline prsno, hrbtno, prosto in delfin 

45 minut odmora in Cooperjev test 

● po odmoru  2. DEL TEKMOVANJA 

➢ predtekmovanje v disciplini 25m apnea (ni finalnega nastopa)  

➢ finale disciplin prsno, hrbtno, prosto in delfin po kategorijah  

 

Finale: v primeru, da bo nastopilo manj kot 5 plavalcev v kategoriji, ni finalnega nastopa, veljajo rezultati iz predtekmovanja.   

 

Uradne podelitve medalj in pokalov ne bo. Delegati klubov prevzamejo odličja po tekmovanju pri 

organizatorju.  

 

Pravila tekmovanja: 

Tekmovanje bo potekalo v skladu s pravili Plavalne zveze Slovenije, ki so usklajeni s pravili evropske in svetovne 

plavalne zveze. Trenerji so dolžni seznaniti svoje plavalke in plavalce o teh pravilih in o protokolu NIJZ glede 

okužbe in prenosa virusa SARS-COV 2 za izvedbo tekmovanja. Protokol gibanja in obnašanja na prizorišču 

tekmovanja pošljemo naknadno. Vsak tekmovalec mora ob prijavi discipline 25 m apnea oddati izjavo trenerja, da 

je to že plaval/-a. Izjava je del razpisa. Plavalci nastopajo na lastno odgovornost. 

 

Na tekmovanju lahko nastopijo samo tekmovalci in tekmovalke, ki imajo:* 

● opravljen test HAG ali PCR, ki ni starejši od 48 ur in je izvid negativen, 

● dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva 

proizvajalca Biontech / Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 

oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 

● dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest 

mesecev, 

● imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 

mesecev. 
*izjava se nahaja na koncu razpisa 
 

Nagrade in priznanja: 

● Najboljši plavalec in plavalka v absolutni kategoriji v seštevku štirih najboljših časov (delfin, hrbtno, prsno, 

kravl) prejmeta krono in naziv princ oziroma princesa šprinta. 

● V vsaki disciplini prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje. 

● Plavalci in plavalke v kategoriji C in D prejmejo spominsko diplomo.  
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PRINC in PRINCESA ŠPRINTA 2021 

 

23. maj 2021 

 

 

IZJAVA APNEA 
(klubi) 

 

 

Spodaj podpisani trener   _______________________________________________________ 

plavalnega kluba / športnega društva  _____________________________________________ 

izjavljam, da so moji plavalci / plavalke: 

  

  

  

  

  

  

  

  

že plavali 25 m pod vodo in na tekmovanju v tej disciplini nastopajo na lastno odgovornost.  

 

Kraj, datum: Ljubljana,  23.5. 2021 

 

 

Podpis: __________________________________________ 
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IZJAVA O ZDRAVSTVENEM STANJU 
ZA UDELEŽBO NA TEKMOVANJU 

 

IZPOLNJENO IZJAVO JE POTREBNO PREDLOŽITI ORGANIZATORJEM TEKMOVANJA 
PRED VSTOPOM NA BAZEN! 

 
Spodaj podpisani _______________________________________________________ zagotavljam, da imajo vsi 

nastopajoči plavalci, plavalke, spremljevalci in trenerji s seboj enega izmed spodaj naštetih dokazil (pravilno 

označi v razpredelnici): 

 

● opravljen test HAG ali PCR, ki ni starejši od 48 ur in je izvid negativen, 

● dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva 

proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 

oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 

● dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest 

mesecev, 

● imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 

mesecev. 

 

PLAVALNI KLUB / DRUŠTVO: _________________________________________________ 
 

IME IN PRIIMEK HAG ali PCR CEPIVO POZITIVEN PCR ZDR. POTRDILO 
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PLAVALNI KLUB / DRUŠTVO: _________________________________________________ 
 

IME IN PRIIMEK HAG ali PCR CEPIVO POZITIVEN PCR ZDR. POTRDILO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Podpisani potrjujem resničnost podatkov in se zavedam, da sem v primeru neresničnih podatkov kazensko in 

materialno odgovoren. 

 

Kraj, datum:__________________________________  

 

Podpis odgovorne osebe in žig kluba: _______________________________ 


