
 
 
 

Številka: 671-464/2011 - 19 
Datum: 14. 12. 2011 
 
Ljubljanskim osnovnim šolam in izvajalcu 
 
 
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v plavanju 

 
Prvenstvo bo v torek, 10. 1. 2012 v bazenu Tivoli s pričetkom ob 10.00 uri.  

 
Navodila 
 
Tekmovanje je razpisano v knjižici »ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA ZA 
ŠOLOOBVEZNE OTROKE, ŠOLSKO LETO 2011/12« ter »INFORMATOR 1 2011/2012«. 
 
Glede na število prijavljenih, se bo določil način tekmovanja (štartna lista). 
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in 
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ 
 
Prijave preko spleta so možne od petka 16. 12. 11(od 15.00), do četrtka 5. 1. 12(do 24.00). 
 
Izvajalec tekmovanja: 
Timing Ljubljana 
Staničeva 41, Ljubljana 
tel: 234 80 00 
e-pošta: info@timingljubljana.si 
 
Pripravil: 
Rafael Plut 
Strokovni sodelavec II 
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07 

   
  
 
 
     
          Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 
 
 

                                               Marko Kolenc 
                                       Načelnik  

 
 
 
 

          
 
 
 



 
 

 
 

URNIK PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE 
PLAVANJU 2011/12 

 
SREDA, 10. 1. 2012  -  bazen TIVOLI 
 
 
10.00  50 m prosto  mlajši učenci 
 
10.15  50 m prosto  mlajše učenke 
 
10.30  100 m mešano  mlajši učenci 
     mlajše učenke 
 
10.45  PODELITEV PRIZNANJ 
 
11.00  50 m prosto  starejši učenci 
 
11.15  50 m prosto  starejše učenke 
 
11.40  100 m mešano  starejši učenci 
     starejše učenke 
 
11.55  50 m prosto – finale mlajši učenci 
     mlajše učenke 
 
12.05  50 m prosto – finale starejši učenci 
     starejše učenke 
 
12.15  štafeta 8 x  25 m prosto 
 
12.30  PODELITEV PRIZNANJ 
 
 
URNIK TEKMOVANJA JE ODVISEN OD ŠTEVILA PRIJAVLJENIH 
TEKMOVALCEV, ZATO LAHKO PRIDE DO ZAMIKOV! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAVANJE 
 
1. IZVAJALEC 
 
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, tel: 234 80 00, e-pošta: info@timingljubljana.si 
 
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 
 
Prvenstvo bo januarja 2012 v bazenu Tivoli (odvisno od možnosti rezervacije), točen datum 
in kraj bomo sporočili z dodatnim razpisom. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
Učenci in učenke, ki so registrirani pri Plavalni zvezi Slovenije ali Vaterpolski zvezi 
Slovenije kot tekmovalci, nimajo pravice nastopa za ekipo, temveč lahko tekmujejo kot 
posamezniki v svoji kategoriji. 
 
Podatke o registriranih tekmovalcih dobite na spletni strani http://www.pzsana.net/pzsana/. 
 
- Kategorije: - starejši učenci in učenke - letnik 1997 do 99, 

- mlajši učenci in učenke - letnik 2000 in mlajši. 
 
- Discipline: - 50 m prosto - neregistrirani,  

- 100 m mešano - registrirani, 
- štafeta 8 x 25 m. 

 
Plavanje na 100 m mešano pričnejo s skokom na glavo, prvih 25 m plavajo s tehniko delfin, 
drugih 25 m s tehniko hrbtno, tretjih 25 m prsno in zadnjih 25 m prosto. 
Štafeta je sestavljena iz 2 učencev in 2 učenk, ki plavajo v poljubni tehniki in poljubnem 
vrstnem redu. V zimskem bazenu plavajo 8 x 25 m (4 učenci in 4 učenke; samo 
neregistrirani). 
V posamezni kategoriji lahko šola prijavi 8 posameznikov in dve štafeti. 
Za ekipno uvrstitev se upošteva najboljši rezultat dveh posameznikov in ene štafete. 
 
Točkovanje: 
 
Prvi posameznik dobi tolikšno število točk, kot je tekmovalcev, drugi dobi točko manj, vse do 
zadnjega tekmovalca, ki dobi eno točko. 
Prva štafeta dobi 4-kratno število točk glede na število prijavljenih štafet, druga dobi 4 točke 
manj, vse do zadnje štafete, ki dobi 4 točke. 
Prvi dve štafeti in 8 posameznikov z najboljšim časom se uvrstijo na državno prvenstvo. 
 
5. PRIZNANJA 
 
Prvi trije posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medalje, prve tri ekipe pa pokale. 
 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
Prijave bomo sprejemali na spletni strani: www.timingljubljana.si.  


