
 

Športno društvo Riba, Kamniška ulica 48, 1000 Ljubljana, GSM: 031 742-782,  e-pošta: info@riba-drustvo.si, 
TRR pri SKB banki: 0310 0100 0057 102, davčna številka: SI-58673547, matična št. 1678671 

vabi na 
edino tekmovanje, kjer dobite uradno izmerjen čas na 25 metrov 

 

PRINC in PRINCESA ŠPRINTA 2018 
 
 

 
  

 

 

 

 
 

V soboto 24.03. 2018 ob 13.00 uri 
 

 

Športno društvo Riba organizira atraktivno plavalno tekmovanje Princ in princesa šprinta. 

Tekmovanje bo potekalo v Ljubljani, v bazenu Tivoli, v soboto 24. 03. 2018, s pričetkom ob 13h. 

 

Na tekmovanju se bodo plavalci pomerili v naslednjih disciplinah in štafetah: 

 

● 25 m delfin 

● 25 m apnea (podvodno plavanje na vdih) 

● 25 m prosto 

● štafeta 6 x 25 m prosto mix  

● 25 m prsno 

● 25 m hrbtno 
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Prizorišče: Ljubljana, Celovška 25, bazen Tivoli (25 m) 
Merjenje: elektronsko, Timing Ljubljana 
 

Prijave: 

● za slovenske klube: preko PZSane prijavite 50 m discipline (najboljši odplavan čas), za apneo 

prijavite 100 m mešano brez rezultata 

● za tuje klube ter kategoriji veteranov in invalidov: preko na e-naslova: barbara@riba-drustvo.si. vse, 

ki se boste prijavili preko e-pošte naprošamo, da ob prijavi navedete čase na 50 m. 

 

Prijave so odprte do srede 21.3. 2018 do 24:00. 

Dodatne informacije na barbara@riba-drustvo.si ali + 386 (0)31 742-782. 

 
Kategorije: 
 

 Fantje Dekleta 

A - člani / članice 1999 in starejši 2000 in starejše 

B - mladinci / mladinke 2000 / 2001 2001 / 2002 

C - kadeti / kadetinje 2002 / 2003 2003 / 2004 

D - dečki / deklice 2004 / 2005 2005 / 2006  

E - mlajši dečki / deklice 2006 / 2007 2007 / 2008 

F - cicibani / cicibanke 2008 in mlajši  2009 in mlajše   

veterani / veteranke veterani 18+ * veteranke 18+ * 

invalidi in PP invalidi in PP invalidke in PP 

* kategorija veterani je odprta za plavalce starejše od 18 let oz. bodo v koledarskem letu dopolnili 18 let, ki niso 

registrirani pri PZS 

 
Urnik tekmovanja: 
Urnik je okviren in si pridržujemo pravico do sprememb razporeda disciplin in urnika glede na prijave 
 

● 13:00 – 13:50  razplavanje 

● 13:50 – 14:00  otvoritev tekmovanja 

● 14:00   1. DEL TEKMOVANJA 

 

➢ predtekmovanje delfin 

➢ finale delfin - po kategorijah 

➢ finale delfin - absolutno 

 

➢ predtekmovanje apnea, samo za kategorije kadeti, mladinci, člani* 

➢ finale apnea - po kategorijah 

➢ finale apnea - absolutno 

 

➢ predtekmovanje prosto 

➢ finale prosto - po kategorijah 

➢ finale prosto - absolutno 

 

45 minut odmora in podelitve medalj. 
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● 16:30 2. DEL TEKMOVANJA 

 

➢ štafeta 6x 25 prosto (3 fantje in 3 punce)** 

 

➢ predtekmovanje prsno 

➢ finale prsno - po kategorijah 

➢ finale prsno - absolutno 

 

➢ predtekmovanje hrbtno 

➢ finale hrbtno - po kategorijah 

➢ finale hrbtno - absolutno 

 

Podelitve medalj in pokalov. 
 
**V štafeti nastopa po en plavalec oz. plavalka iz vsake kategorije (A, B, C, D, E, F). Mlajši plavalce lahko v štafeti 

nadomesti starejšega. 

V štafeti lahko nastopijo plavalci, ki tekmujejo v vsaj eni disciplini. Vsak klub lahko prijavi do 2 štafeti na posamezno 

disciplino. 

 

Pravila tekmovanja: 
Tekmovanje bo potekalo po pravilniku PZS. Nastopijo lahko plavalci iz Slovenije in tujine. Po prijavljenih 
časih bodo razdeljeni v skupine. 
Vsak tekmovalec mora ob prijavi discipline 25 m apnea oddati izjavo trenerja, da je to že plaval/-a. Izjava je 
del razpisa. 
Plavalci nastopajo na lastno odgovornost. 
 
Štartnina: 
5 € na štart oz. 20 € za vse discipline. 
Od vsake vplačane startnine bomo namenili 1 € za dobrodelne namene za plavanje invalidov. 
 

Plačilo štartnine je možno že pred tekmovanjem na TRR društva. 
Podatki za nakazilo: 
ŠD Riba, Kamniška ulica 48, 1000 Ljubljana 
IBAN: SI56 0310 0100 0057 102, BIC: SKBASI2X, sklic: SI 99, namen: PiP, ime kluba ali ime in priimek veterana 

 
Nagrade in priznanja: 
 

Vsak nastopajoči bo prejel spominsko diplomo. 

V vsaki disciplini prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje. Najboljši trije absolutnega finala prejmejo 

medalje. 

Najboljši plavalec in plavalka v absolutni kategoriji v seštevku štirih najboljših časov (delfin, hrbtno, prsno, 

kravl) prejmeta krono in naziv princ oziroma princesa sprinta ter posebno nagrado organizatorja. 

Najboljši veteran in veteranka v seštevku štirih najboljših časov (delfin, hrbtno, prsno, kravl) prejmeta 

posebno nagrado. 

Najhitrejša apneista (plavalca na vdih, m in ž) dobita posebno nagrado. Najboljše štafete prejmejo čokoladne 

nagrade. 
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PRINC in PRINCESA ŠPRINTA 2018 

 

Sobota, 24. marec 2018 

 

 

IZJAVA 
(klubi) 

 

 

Spodaj podpisani trener   _______________________________________________________ 

plavalnega kluba / športnega društva  _____________________________________________ 

izjavljam, da so moji plavalci / plavalke že plavali 25 m pod vodo in na tekmovanju v tej disciplini nastopajo 

na lastno odgovornost.  

 

ime, priimek, leto rojstva plavalca/plavalke ime, priimek, leto rojstva plavalca/plavalke 

1. 8. 

2. 9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

6. 13. 

7. 14. 

  

Kraj, datum: Ljubljana,  24.3.2018 

 

Podpis trenerja: __________________________________________ 

 


