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   ORGANIZATOR: 

PLAVALNI KLUB KRANJ 
Trg Rivoli 3  
4000 Kranj, Slovenija 
T: +386 (0)40 467 853 in +386 (0)40 467 854 
e-mail: pk.kranj@gmail.com 
web: www.pk-kranj.si 
 
DATUM:  sobota, 10.11. 2018 
KRAJ: Pokriti olimpijski bazen Kranj, 25m, 
8 prog, temperatura vode 26,5°C 

MERJENJE: elektronsko PZS TIMING  
 
PROGRAM TEKMOVANJA: 
OGREVANJE: 8.00 
PRIČETEK: 9.00 
ODMOR med 1. in 2. delom: 60 min 
OGREVANJE:  30 min (med odmorom 1. in 2. 
dela) 
 
1. DEL ( RAZVOJNI POKAL) KAT. 

*4x 100m prosto mix  (A,B,C) 
200m Hrbtno  (A,B,C) 

50m prsno  (A,B,C) 
100m Delfin  (A,B,C) 
400m Prosto (A,B) 

 
2.DEL (OPEN) KAT. 

50m delfin  (C,D) 
50m hrbtno  (C,D) 
50m prosto  (C,D) 

KATEGORIJE: 
 Ženske Moški 

A 06 - 07 05 - 06 
B 08 - 09 07 - 08 
C 10 in mlajše 09 in mlajši 
D 05 in starejše 04 in starejši 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA.  
 
 

 
 
 
 

 

 
NAGRADE: 
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje.  
 
PRIJAVE: Prijave klubov on-line na PZSana do 
srede, 07.11.2018. 
 
ODJAVE: do četrtka, 08.11.2018 do 2000 

Organizator si pridržuje pravico do omejitve 
števila prijav.  
 
ŠTARTNINA:  
20 EUR / kategorija A in B   
10 EUR / kategorija C in D  
* (neomejeno število štartov)  
Štafete: štartnina se ne obračunava.  

  

 
Klubi/društva morajo štartnino poravnati na TRR 
kluba (ali pred pričetkom tekmovanja).  
 
Štartnina se plača za vse, ki so navedeni v štartni 
listi in niso odjavljeni do navedenega termina 
pred začetkom tekmovanja. 
 
OBVEZNOSTI KLUBOV: 
Plavalci in plavalke tekmujejo na lastno 
odgovornost. 
Za njihovo varstvo in zavarovanje odgovarjajo 
klubi, katerih člani so. 

PROPOZICIJE 
 

2. RAZVOJNI POKAL SLOVENIJE 
 

http://www.timingljubljana.si/�
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PRAVICO NASTOPA 

Pravico nastopa na tekmovanjih imajo plavalci in plavalke registrirani pri nacionalnih plavalnih 
zvezah članic Fina, ki spadajo v kategorijo dečkov in mlajših dečkov, oziroma deklic in mlajših 
deklic. 

Vsa tekmovanja so odprta za tekmovalce iz klubov in nacionalnih zvez, ki so člani FINA. 

POSAMIČNO TOČKOVANJE IN KLUBSKO TOČKOVANJE ŠTAFET 

Na vsakem tekmovanju Razvojnega Pokala se plavalcu ali plavalki seštevajo ˝Male točke˝ 
najboljših 3 rezultatov tekmovanja. V klubsko točkovanje se štejeta lahko največ dve klubski 
štafeti iz posameznih starostnih kategorij.  

Za skupno razvrstitev plavalk in plavalcev, ter klubskih štafet se šteje 6 najboljših seštevkov 
˝Malih točk˝ iz tekmovanjih v eni plavalni sezoni. 

1.  mesto 20, 
2.  mesto 17, 
3.  mesto 15, 
4.mesto 13, 
5. mesto 12, 
do 16. mesto 1 točka  
 
Za odplavan državni rekord Slovenije se doda plavalcu ali plavalki 20 točk. 

NAGRADE 

PZS  bo ob zaključku najboljšim 16 plavalcem in 16 plavalkam v seštevku ˝Malih točk˝ za  
posamezno kategoriji (dečkov, deklic  in mlajših dečkov, mlajših deklic),  ter najboljšim 8 klubom 
podeli priznanja in praktične nagrade. 
 

ORGANIZATORJI ZIMSKEGA RAZVOJNEGA POKALA SLOVENIJE 

ŠD DELFIN LJUBLJANA - 1. RAZVOJNI POKAL  / 3. POKAL DELFIN / 27.10.2018 

PK KRANJ - 2. RAZVOJNI POKAL  / KRANJSKA ČEBELA '18  / 10.11.2018 

PK BRANIK MARIBOR - 3. RAZVOJNI POKAL / MEMORIAL TONETA BOŽIČA / 24.11.2018  

PK NEPTUN CELJE - 4. RAZVOJNI POKAL / CELJE / 5.1.2019 

ZIMSKI RAZVOJNI POKAL SLOVENIJE 2018/19 
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