
43. Mednarodni plavalni miting RAVNE 2016 
Ravne na Koroškem, 19 in 20 marec 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
RAZPIS 

Organizator tekmovanja: Plavalni klub Fužinar Ravne 
Na gradu 6 
SI-2390  Ravne na Koroškem, Slovenia 
tel/fax: +386 (0)41 727 339, fax: +386 (0)2 82 23 167 
e-mail: info@pkfuzinar.si; http://www.pkfuzinar.si  

Datum:   19 – 20 Marec 2016 

Bazen: Mestno kopališče Ravne na Koroškem,  

Olimpijski bazen pod balonom 

 50m, 8 prog, 26.5°C, 

Urnik tekmovanja: Predtekmovanje: ob  9.00 uri  

Finala:                           ob 17.00 uri  

Ogrevanje:                   ob 8.00 uri in ob 16.00 uri  

Štartnina: 5 EUR na štart 

Merjenje časa: elektronsko 

Prijave  Do 16. marca 2016 

Odjave: Do 16 marca 2016 (do 24.00 ure) 
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Starostne kategorije  

 moški:   ženske:  

M4 2002 in mlajši  W4 2004 in mlajše  

M3 2000/2001  W3 2002/2003  

M2 1998/1999  W2 2000/2001  

M1 1997 in starejši  W1 1999 in starejše  

 
Program tekmovanja: 
    

1. Del - Sobota - 09.00    

50m prsno M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 predtekmovanje  

50m prosto M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 predtekmovanje  

100m hrbtno M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 predtekmovanje  

200m prosto M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 predtekmovanje  

100m delfin M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 predtekmovanje  

200m prsno M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 predtekmovanje  

200m mešano M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 predtekmovanje  

1500m prosto M (absolutno) počasnejše skupine  

800m prosto W (absolutno) počasnejše skupine  

        

2. Del - Sobota – 17.00     

50m prsno M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

50m prosto M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

100m hrbtno M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

200m prosto M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

100m delfin M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

200m prsno M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

200m mešano M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

1500m prosto M (absolutno) najboljša skupina 
 

800m prosto W (absolutno) najboljša skupina 
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3. Del - nedelja - 09.00    

50m delfin M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 predtekmovanje 
 

50m hrbtno 
M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 

predtekmovanje 
 

400m prosto 
M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 

predtekmovanje 
 

200m delfin 
M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 

predtekmovanje 
 

100m prsno 
M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 

predtekmovanje 
 

200m hrbtno 
M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 

predtekmovanje 
 

400m mešano 
M+W (absolutno) počasnejše skupine  

100m prosto M1+M2+M3+M4, W1+W2+W3+W4 predtekmovanje 
 

800m prosto M (absolutno) počasnejše skupine 
 

1500m prosto W (absolutno) počasnejše skupine 
 

 
 

4.   Del - nedelja – 17.00   

50m delfin M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

50m hrbtno M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

400m prosto M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

200m delfin M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

100m prsno M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

200m hrbtno M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

400m mešano M, W (absolutno) najboljša skupina 
 

100m prosto M1, M2 in mlajši; W1, W2 in mlajše finale 
 

800m prosto M (absolutno) najboljša skupina 
 

1500m prosto W (absolutno) najboljša skupina 
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�  Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA  
 

�  Sistem tekmovanja: Tekmovanje bo potekalo v dopoldanskem (predtekmovalnem) in 

popoldanskem delu s finali. V dopoldanskem delu bodo tekmovalci razvrščeni v skupine po 

prijavljenih rezultatih, ne glede na starost. V popoldanskem delu bo nastopilo osem 

finalistov posameznih kategorij. Izjemi sta disciplini 800/1500m prosto in 400 m mešano, 

kjer bodo tekmovalci razvrščeni v skupine po prijavljenih časih, zadnja – najboljša skupina 

pa bo nastopila v popoldanskem finalnem delu tekmovanja. 

Pridržujemo si pravico zmanjšati število prijavljenih na 800 in 1500 m prosto. 

    Plavalci kategorij M2 in W2 imajo možnost uvrščanja v finala kategorije M1, W1, kar pri   

    končni uvrstitvi pomeni avtomatično prednost ne glede na dosežen čas v finalu. 

 

�  Nagrade:  
 

�  najboljši trije iz kategorij M3, M4, W3, W4 v vsaki disciplini  prejmejo odličja dopoldne, 

razen discipline 800m/1500m prosto in 400m mešano,  kjer so odličja samo za 

absolutno kategorijo.  

 

�  Najboljši trije iz kategorij M1, M2, W1, W2  v vsaki discipline prejmejo odličja, razen 

discipline 800m/1500m prosto in 400m mešano, kjer so odličja samo za absolutno 

kategorijo. Odličja se podeljujejo popoldan 

 

�  Prvi trije plavalci in plavalke, z najboljšim seštevkom FINA točk (stanje 1.1.2016) v 
dveh (2) disciplinah iz dveh (2) finalnih delov bodo nagrajeni s pokali. 

 

�  Uradna otvoritev MM Ravne 2016 bo v soboto 19.3.2016 ob 15.45 uri 

 

�  Obveznost klubov: 
Plavalci in plavalke tekmujejo na lastno odgovornost. Za njihovo varstvo in zavarovanje 

odgovarjajo klubi, katerih člani so. 

 
 
Prenočišče: Možnost nastanitve najdete na spletni strani  www.pkfuzinar.si.  

 

 

Športni pozdrav 
 
Plavalni klub Fužinar 


