
Številka: 6713-3/2022-25
Datum: 15. 3. 2023

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane plavanju 

Spoštovani.

Tekmovanje se bo izvedlo v torek, 4. 4. 2023, v bazenu Tivoli, s pričetkom tekmovanja ob 10.00 uri.

Prijave sprejemamo na spletni strani Šolska športna tekmovanja (timingljubljana.si).

Prijave preko spleta so možne od 16. 3. (od 15.00) do 31. 3. 2023 (do 15.00). 
Prijave na dan tekmovanja niso možne.

1. IZVAJALEC TEKMOVANJA

Timing Ljubljana
Staničeva 41, Ljubljana
tel: 01 234 80 00
e-pošta: info@timingljubljana.si

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA

Tekmovanje bo potekalo v bazenu Tivoli, v torek 4. 4. 2023, s pričetkom ob 10.00 uri. Prihod na bazen 
in ogrevanje je od 9.00 dalje.

3. PRAVICA NASTOPA

Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol.
Učenci in učenke, ki so registrirani pri Plavalni zvezi Slovenije ali Vaterpolski zvezi Slovenije kot 
tekmovalci, nimajo pravice nastopa v štafeti, temveč lahko tekmujejo kot posamezniki v svoji kategoriji.

4. TEKMOVALNA  DOLOČILA

- V posamezni kategoriji lahko šola prijavi 8 posameznikov in dve štafeti.
- Registrirani so vsi, kateri so v sezoni 2022/23 (od septembra 2022 naprej) nastopali v uradnem 

tekmovalnem sistemu PZS (kola, mitingi, državna prvenstva, …). 



- Vsi, ki so tekmovali v uradnem tekmovalnem sistemu PZS ali Vaterpolski zvezi Slovenije tudi še 
v sezoni 2021/22 in prej, ter so kasneje prenehali z nastopanjem za klube v uradnem tekmovalnem 
sistemu PZS ali Vaterpolski zvezi Slovenije, lahko nastopajo kot neregistrirani.

- 8 najboljših plavalk in plavalcev iz predtekmovanja se v vseh disciplinah pomeri še v finalu, razen 
štafet. 

- 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. 

5. DISCIPLINE

- 50 m prosto - neregistrirani 
- 50 m prsno - neregistrirani
- 100 m mešano - registrirani
- 100 m prosto - registrirani
- štafeta 4 x 50 m prosto - neregistrirani

6. KATEGORIJE

- starejši učenci - letnik 2008 in 2009 
- starejše učenke - letnik 2008 in 2009
- mlajši učenci - letnik 2010 in mlajši
- mlajše učenke - letnik 2010 in mlajše

           

7. PRIZNANJA

Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji in disciplini prejmejo medalje, prve tri ekipe pokale.

8. ZAKLJUČNA DOLOČILA

Prijave so na spletni strani www.timingljubljana.si, povezava ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA.

Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562
     

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa              

Marko Kolenc
Sekretar – vodja oddelka
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