
Številka: 6713-4/2022-21
Datum: 15. 3. 2023

Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu

Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane plavanju 

Spoštovani.

Tekmovanje se bo izvedlo v sredo, 5. 4. 2023, v bazenu Tivoli, s pričetkom tekmovanja ob 9.00 uri.

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

Prijave preko spleta so možne od 16. 3. (od 15.00) do 3. 4. 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 sredo 5. 4. 2023, s pričetkom ob 9.00 uri. Prihod na bazen in 
ogrevanje je od 8.00 dalje.

3. PRAVICA NASTOPA

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij.

4. TEKMOVALNA  DOLOČILA

- Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje.
- Tekmuje se po pravilih PZS in določilih tega razpisa.
- Tekmovanje je ločeno za dijakinje in dijake ter registrirane in neregistrirane, razen v 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 tudi še v sezoni 2021/22 in prej, ter 
so kasneje prenehali z nastopanjem za klube v uradnem tekmovalnem sistemu PZS,  lahko 
nastopajo kot neregistrirani.

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

- Šola lahko prijavi več štafet.

5. DISCIPLINE

- 100 m mešano (delfin, hrbtno, prsno, kravl) za registrirane
- 100 m prosto za registrirane
- 50 m prosto za neregistrirane 
- 50 m prsno za neregistrirane
- štafeta 4 x 50 m prosto dijaki, skupaj registrirani in neregistrirani
- štafeta 4 x 50 m prosto dijakinje, skupaj registrirane in neregistrirane

6. KATEGORIJE

- dijakinje letnik 2004 in mlajše
- dijaki letnik 2004 in mlajši

           

7. PRIZNANJA

Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji in disciplini prejmejo medalje, prve tri štafete 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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