
 

 

 

 

PLAVANJE 

Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoje PCT, kot jih določa odlok o Omejitvah pri 

izvajanju športnih programov! 

 

Organizatorja 

Zavod za šport RS Planica in Plavalna zveza Slovenije 

Informacije: Gorazd Virant, tel.: 031 341 634, e-pošta: gorazd@plavalna-zveza.si. 

 

Datumi izpeljave tekmovanj 

Finalno tekmovanje: petek, 10. september 2021. 

Izvajalec in kraj finalnega tekmovanja: Plavalna zveza Slovenije, Bazen Kamnik 

 

Discipline finalno tekmovanje* 

 

Posamično – Registrirani tekmovalci: 

- Predtekmovanje – 50 m prosto, 

- Finale – 50 m prosto (sistem na izpadanje, v katerega se uvrsti 16 najboljših dijakov in 

dijakinj s predtekmovanja). 

-  

Potek FINALA registrirani dijaki in dijakinje (sistem »Challenge«):  

1. krog – iz vsake skupine napreduje prva polovica uvrščenih (ostane 8 plavalcev oz. plavalk), 

2. krog – iz vsake skupine napreduje prva polovica uvrščenih (ostanejo 4 plavalci oz. plavalke), 

3. krog – finale med najboljšimi štirimi plavalci oz. plavalkami. 

 

Posamično – Neregistrirani:  

-  Predtekmovanje 50 m prosto 

- Finale 50 m prosto – najboljših 8 plavalcev 

- Direktno finale štafeta 4x50 m prosto MIX 

 

 



 

 

 

 

Ekipa – neregistrirani – štafeta 4 x 50 m prosto: ekipa – štafeta je sestavljena iz dveh (2) dijakov 

in dveh (2) dijakinj, ki plavajo v poljubnem vrstnem redu, v štafeti je lahko največ en (1) 

registriran dijak ali dijakinja. Tehnika plavanja je poljubna, štafetna predaja je dotik roba 

bazena. Neregistrirani učenci, ki nastopajo posamično, lahko nastopajo tudi v ekipi – štafeti. 

 

Razpisna določila tekmovanj 

 

Na srednješolskih plavalnih tekmovanjih v šolskem letu 2021/2022 sodelujejo dijaki in 

dijakinje, letnik 2003 in mlajši (brez izjem). Dijaki in dijakinje, ki so registrirani pri Plavalni 

zvezi Slovenije, Vaterpolski zvezi Slovenije ali Triatlonski zvezi kot tekmovalci, tekmujejo v 

svoji kategoriji (registrirani tekmovalci).  

Tekmovanje poteka v 50-metrskem odprtem bazenu. 

 

Prijave   

 

Rok za prijavo na državno tekmovanje je 7. september 2021. Prijava ekipe in obveščanje o 

tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije). 

 

*V primeru ukrepov in odlokov za preprečevanje širjenja Covid-19, bomo tekmovanje izpeljali        

v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, kar pomeni tudi uskladitev tekmovalnih propozicij! 

 


