Štev.: JC/JO-12-27.11/13
Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport
invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je
Komisija za tekmovalni šport (v nadaljevanju KTŠ) na svoji 3. seji dne, 27.11.2013,
sprejela - dopolnjen
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v plavanju

1. SPLOŠNI DEL
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega
prvenstva v plavanju .
2. člen
Državno prvenstvo v plavanju se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo
tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju, pravilih
FINA (Federation International de Natation Amateur) dopolnjenih s pravili IPC
Swimming Rules za plavanje invalidov, IPC pravilih za klasifikacijo plavalcev in
določilih tega pravilnika.
3. člen
Državno prvenstvo v plavanju se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠISPOK.
2. TEKMOVANJE
4. člen
Tekmovanje je posamično in ločeno po spolu na člane in članice ter po starosti na
člansko in mladinsko kategorijo. Za izvedbo mladinske kategorije morajo biti v
kategoriji vsaj trije tekmovalci, v nasprotnem primeru mora tekmovalec sodelovati v
članski kategoriji.
5. člen
Tekmuje se v 50 in 100 metrskih razdaljah v disciplinah delfin, hrbtno, prsno, prosto.
Za izvedbo discipline mora bit prijavljenih vsaj šest tekmovalcev iz različnih razredov.

6. člen
Če sta v posameznih skupinah 2 ali samo eden tekmovalec, lahko izvajalec
kombinira-združuje starte (tekmovalce) iz dveh ali več razredov v isti disciplini.
7. člen
Na državnem prvenstvu v plavanju lahko sodelujejo vsi invalidi, ki po svoji stopnji
invalidnosti sodijo v enega izmed razpisanih razredov.
8. člen
Za kategorijo PG se ustrezno svetlobno signalizira štart.
Za kategorije slepih S111 in SB11 se lahko uporablja »taping« palica, ki plavalca
opozori, da se približuje steni oz. obratu.

3. RAZREDI
9. člen
Državno prvenstvo se izvede v naslednjih razredih:
a) FUNKCIONALNE OKVARE
Razredi od S1 – S10 (hrbtno, prosto in delfin) in SB1 – SB9 (prsno) ( odgovarjajo
mednarodnim razredom prosto, hrbtno, delfin S1 – S10, prsno SB1 – SB9)
Moški
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Ženske

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
SB8
SB9

Dodane skupine na državnem nivoju:
Nac – razred nacionalno
PMS – razred multipla skleroza
b) SLEPI IN SLABOVIDNI
Razredi od PB1-PB3 ( odgovarjajo mednarodnim razredom S11-S13 v vseh štirih
disciplinah)
S11
S12
S13

SB11
SB12
SB13
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Opomba:
Tekmovalci razreda B4 tekmujejo v razredu NAC.
c) GLUHI
Razred PG
PG
Opomba:
Naglušni tekmovalci, ki po določilih ICSD ne spadajo v razred gluhih, tekmujejo v
razredu NAC.
e.) MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU
S14

SB14 (odgovarja mednarodnemu razredu S14 v vseh štirih disciplinah)

Skrajšani opisi značilnosti posameznih razredov so v prilogi pravilnika.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Tehnični pravilnik za plavanje stopi v veljavo z dnem, 27.11.2013. S sprejetjem tega
pravilnika preneha veljati pravilnik št. PJ/JO-1368-3.21/11.

Predsednik KTŠ:
Jože Okoren l.r.
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