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LJUBLJANA, 5. MAREC 2022

25 delfin
25 hrbtno

4x25 prosto, 2 fanta + 2 dekleti (D)
4x50 prosto, 2 fanta + 2 dekleti (A, B, C)

25 prsno
25 prosto

Kategorije

A - 2007 in starejši
Fantje

B - 2008 - 2009

D - 2012 in mlajši
C - 2010 - 2011

A - 2008 in starejše
Dekleta

B - 2009 - 2010

D - 2013 in mlajše
C - 2011 - 2012

absolutni finale v disciplini 100 mešano

Prijave preko PZSane, za tuje klube na barbara@riba-drustvo.si,
elektronsko merjenje (Timing Ljubljana)

Sobota, 5.3.2022, razplavanje ob 13:00, pričetek tekmovanja ob 14:00
Bazen Tivoli (25 m), Ljubljana, Celovška 25

Kdaj?
Kje?
Kaj še?

Dodatne informacije: barbara@riba-drustvo.si, +386 (0) 31 742782

25 apnea (A, B)*

Štartnina

15 €

 * s podpisano izjavo trenerja
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Sistem tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo po sistemu direknega finala, plavalke in plavalci bodo v
skupine razdeljeni glede na kategorijo in prijavljene čase.
Končne uvrstitve v posameznih disciplinah plavalcem prinesejo določeno število točk.

1. mesto - 10 točk
2. mesto - 8 točk
3. mesto - 6 točk

4. mesto - 5 točk

5. mesto - 4 točke
6. mesto - 3 točke
7. mesto - 2 točki
8. mesto - 1 točka

Zmagovalec oz. zmagovalka v posamezni kategoriji je tisti/-a, ki ima na koncu
tekmovanja največje število osvojenih točk. V kategorijah A, B in C se v seštevku
upoštevajo uvrstitve v vseh štirih posamičnih disciplinah, v kategoriji D pa dve najboljši
uvrstitvi.

Absolutni finale

V absolutni finale v disciplini 100 mešano se uvrsti 8 plavalk oz. plavalcev z največjim
seštevkom točk, po trije iz kategorije A in B ter dva iz kategorije C.

Nagrade

Medalje za najhitrejše tri v posameznih disciplinah (po kategorijah) in za najboljše
štafete. Medalje za najboljše tekmovalce in tekmovalke v vseh kategorijah, v seštevku
točkovanja vseh disciplin.
Pokal in naziv Princ & Princesa šprinta za najhitrejša posameznika v disciplini 25
prosto. Pokali in praktične nagrade za vse finaliste.
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Covid-19

Tekmovanje bo potekalo brez gledalcev, v skladu z vsemi priporočili NIJZ. 

Podelitve

Odličja za posamične discipline boste lahko trenerji za svoje plavalce prevzeli pri
organizatorju, po vsaki zaključeni disciplini. 

Podelitve najboljšim štafetam in zmagovalcem po kategorijah v seštevku točk bodo v
kratkem odmoru pred finalom. Podelitev Princu & Princesi šprinta in finalistom 100 mešano
pa  takoj po zaključku tekmovanja.
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Izjava apnea

Spodaj podpisani trener

plavalnega kluba / društva

izjavljam, da so navedeni plavalci že plavali 25 m pod vodo in v tej disciplini
nastopajo na lastno ogovornost.

Ljubljana, 5.3.2022


