
 

16. PROPOZICIJE DRŽAVNIH PRVENSTEV  

  

Moštveno in posamično državno prvenstvo Slovenije za ml. dečke in 

ml. deklice (ZIMA 25m bazen)  
  

Kategorije:  

  

Moški:  

 

1. Ml. dečki 2010 in mlajši (12 let in mlajši), ki dopolnijo do 31.12.2022 

 

Ženske:  

 

1. Ml. deklice 2011 in mlajše (11 let in mlajše), ki dopolnijo do 31.12.2022  

  

Norme:  

  

1. Ni določenih  

  

Prijave PZSana:  

  

1. Vsi plavalci morajo biti prijavljeni preko PZSane, to velja tudi za plavalce, ki nastopajo 

samo v štafetah.   

2. Klub lahko prijavi največ 8 plavalcev na disciplino in največ 3 štafete na disciplino.  

3. Plavalec ima pravico nastopa v 6 posamičnih disciplinah v vseh treh delih tekmovanja in 

največ dve disciplini na del, ter štafetah.  

4. Plavalec lahko nastopi brez časa (NT) in brez norme.  

  

Štartna lista:  

  

1. V vseh disciplinah programa se plavajo direktna finala (brez predtekmovanj).  

2. Skupine tekmovalcev za vsako disciplino bodo sestavljene na osnovi doseženih rezultatov 

na uradnih tekmovanjih.   

3. V zadnjo skupino bo uvrščeno 8 tekmovalcev z najboljšimi rezultati in mora biti polno 

zasedena.   

4. V predhodne skupine pa bodo uvrščeni tekmovalci glede na vrstni red rezultatov.   



 

5. Tekmovalci z najslabše doseženimi rezultati ali brez rezultata (NT) bodo nastopili v prvi 

skupini.  

6. Razporeditev štafet v štartno listo se določa na osnovi seštevka rezultatov članov prijavljene 

štafete.  

  

  

Točkovanje:  

  

1. Prvenstvo mlajših dečkov / mlajših deklic je moštveno in posamično.  

2. Za točkovanje se uporabljajo FINA točke.  

3. Za klubsko točkovanje se upošteva 3 najbolje uvrščene plavalce v posamezni disciplini in 2 

štafeti.  

4. V MIX štafetah, kjer ni uradnih FINA točk se upoštevajo Base Time (svetovni rekordi) iz 

50m bazena.  

  

Priznanja:  

  

1. Prvo, drugo in tretje uvrščeni tekmovalec oziroma štafeta prejme odličje PZS,  

2. Prvo, drugo in tretje uvrščeni tekmovalec v kategoriji mlajšega letnika (ml. dečki 11 let in 

mlajši in ml. deklice 10 let in mlajše) prejme diplomo PZS (v  individualnih disciplinah).  

3. Najboljši trije uvrščeni klubi prejmejo Pokal PZS v trajno last.  

  

Tekmovanje:  

  

1. Se odvija v treh dnevih: (petek, sobota in nedelja)  

  

Urnik:  

  

1. 1. del petek ob    9.00 uri    (Discipline 1-9)         

2. 2. del sobota ob  9.00 uri   (Discipline10-21)       

3. 3. del nedelja ob  9.00 uri   (Discipline 22-32)            

  

  

  

Program:  

  



 

  
      

  

  


