PRAVILA
ZA IZVEDBO TEKMOVANJA V PLAVANJU

VODJA TEKMOVANJA:
LOKACIJA TEKMOVANJA:
DAN TEKMOVANJA:

MATEJ ČRETNIK
ZIMSKO KOPALIŠČE GOLOVEC
SOBOTA, 11. 6. 2022

ZARADI RAČUNALNIŠKEGA VODENJA TEKMOVANJA, NAM POLEG POIMENSKIH SEZNAMOV, KI JIH
MORATE ODDATI NA DAN TEKMOVANJA, POŠLJITE ŠE PODATKE TEKMOVALCEV
DO SREDE 1.6.2022 NA E-NASLOV: cretnik.matej@gmail.com
PODATKI (V WORDU ALI EXCELU) NAJ VSEBUJEJO :
1. IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA - BREZ OSTALIH OSEBNIH PODATKOV
2. NAZIV PODJETJA

1.

TEKMOVANJE

Tekmuje se v športni panogi plavanje. Tekmovanje bo potekalo po pravilih Plavalne zveze Slovenije.
2.

SESTAVA EKIPE

Tekmovanje je moštveno. V moštvu sodelujeta dva tekmovalca (moški ali ženske, ekipa je lahko tudi
mešana) in ena rezerva.
3.

VRSTNI RED TEKMOVANJA

Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. Tekmuje se v 25m bazenu, na 8 progah.
4. ČAS TEKMOVANJA
Začetek ogrevanja ob 9.00 uri.
Začetek predtekmovanja ob 9.30 uri.
Tekmovanje poteka dokler ne pride do cilja zadnjeuvrščeni-a.
5. POTEK TEKMOVANJA

ZARADI NEMOTENEGA POTEKA TEKMOVANJA, JE DOLŽNOST VSAKE EKIPE NJIHOVA STALNA
PRISOTNOST NA TEKMOVALNEM PROSTORU POSAMEZNE PANOGE!
- Nastopajoči tekmujejo v disciplini 50 metrov prosto.
- Štartna lista bo narejena na podlagi predhodnega žreba prijavljenih moštev.
- V predtekmovanju bodo tekmovale vse prijavljene ekipe.

- Osem najboljših ekip v seštevku (obeh) časov tekmovalcev se uvrsti v finale.
- Finale bo izvedeno 15 min po koncu predtekmovanja.
- Finalno plavanje bo izvedeno v obliki štafete.
- Merjenje rezultatov bo z ročnimi štoparicami.
- Za ekipni rezultat se šteje skupni čas obeh tekmovalcev.
- V primeru prezgodnjega štarta posameznega tekmovalca se mu doda časovni pribitek 1 sekunda.
6. OPREMA
Športno plavalno opremo si priskrbijo ekipe same.
7. VRSTNI RED EKIP
Za ekipni rezultat se šteje skupni čas obeh tekmovalcev oz. skupni čas obeh tekmovalcev v finalu.
V primeru enakega končnega časa je boljša tista ekipa, ki ima:
1. Več žensk v ekipi;
2. Višji seštevek let članov ekipe;
3. Najboljši individualni dosežek.
Kriteriji se upoštevajo po vrsti, kot so navedeni – najprej se pogleda prvi kriterij, če še vedno ni razlike
drugi in nato še tretji.
Rezultati bodo objavljeni ob zaključku tekmovanja, podelitve najboljšim pa bodo kasneje na skupnem
prireditvenem prostoru.
8. SPLOŠNA PRAVILA
Vodje ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja oddati vodji tekmovanja uradni seznam
igralcev, potrjenih s strani podjetja.
Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo
istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih
dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za
poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren
vodja vsake tekmovalne ekipe. Igralci se morajo, v primeru pritožbe, izkazati z osebnim dokumentom.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
9. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.

