
 

 

Štev.: 026PJ/DL 
Datum: 11.01.2019 

           Razpis s prilogami je objavljen tudi na http:// www.zsis.si 

 
Skladno s koledarjem državnih prvenstev ZŠIS-POK objavljamo 

 
RAZPIS  

DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV V PLAVANJU  ZA 
LETO 2019 

Plavalci letnik 2000 in mlajši 
 

1. 
 

Državno prvenstvo invalidov v plavanju bo 
 

2. februarja 2019 
 

KOPALIŠČE PRISTAN, Koroška cesta 33, 2000 Maribor 
 
Organizator tekmovanja je Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (v 
nadaljevanju ZŠIS-POK), izvajalec pa Plavalno društvo Maribor. 
 

2. 
 

Startna lista bo oblikovana ob koncu prijav zato prijave, ki bodo na naslov 
prišle po zadnjem roku za oddajo ne bomo upoštevali. Prosimo za 
razumevanje. Ogrevanje bo predvidoma potekalo zaradi integriranega 
državnega prvenstva med 7.30 in 8.30 uro. Točna informacija bo znana, ko 
bo narejena startna lista. 
 
Vodje ekip so ob prihodu dolžni preveriti prisotnost tekmovalcev in organizatorju 
takoj sporočiti morebitne spremembe. 
 
Vsak tekmovalec je lahko na državnem prvenstvu prijavljen v največ dve plavalni 
disciplini.  
 

3. 
 

Na državnem prvenstvu lahko nastopijo vsi pravočasno in pravilno prijavljeni paraplavalci, ki 
po svoji stopnji invalidnosti sodijo v enega izmed razpisanih razredov in so letnik rojstva 
2000 ali mlajši. 
 

4. 
 

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj  ZŠIS-POK, 
Tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v plavanju, mednarodnih pravilih 



 2

FINA-e  dopolnjenih s pravili IPC Swimming Technical Committee za plavanje invalidov , IPC 
pravilih za klasifikacijo plavalcev in določilih tega razpisa. 

 
 

5. 
 

Nov seznam disciplin in tekmovalnih razredov (po mednarodnih pravilih) sta objavljena v 
prilogah razpisa.  
 
V KOLIKOR TEKMOVALEC STARTA IZ VODO LE TO NAPIŠITE V PRI PRIJAVI POD 
OPOMBE! 
 
Predviden program  prvenstva: 
100m prosto (vsi razredi) – ženske in moški 
50m prsno (vsi rezredi) – ženske in moški 
100m hrbtno (vsi razredi) – ženske in moški 
50m prosto (vsi razredi) – ženske in moški 
100m prsno (vsi razredi) – ženske in moški 
50m delfin (vsi razredi) - ženske in moški 
50m hrbtno (vsi razredi) - ženske in moški 
100m delfin (vsi razredi) – ženske in moški 
200m prosto (vsi razredi) – ženske in moški 
 
Za izvedbo mladinske kategorije morajo biti v kategoriji vsaj trije tekmovalci. V kolikor bo v 
posamezni kategoriji prijavljenih premalo tekmovalcev bo organizator združeval tekmovalne 
razrede. 
 

6.  
 

Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani 
https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki 
vam je bil poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o 
uporabniškem imenu in geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 895. 
Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne bomo upoštevali!!! 
 
Razpis velja do vključno petka, 25. 01. 2019, po navedenem datumu se prijave 

zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča. 
 

Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali. 
 

 
Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva (prijavitelj), ki so 
tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.  
 
Vsak tekmovalec je lahko na državnem prvenstvu prijavljen v največ dve plavalni 
disciplini.  
 

7. 
 

Tekmovalce prosimo, da s sabo prinesejo svoje rekvizite (palica za taping za slepe in 
slabovidne tekmovalce, …). Vsi nastopajoči se morajo pred začetkom tekmovanja prijaviti pri 
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izvajalcu, kjer bodo dobili tudi bone za prehrano in nadalje informacije. Štartna lista bo 
razobešena na vidnem mestu, za kar bo poskrbel izvajalec. 

 
8. 
 

ZŠIS-POK krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti 
ZŠIS-POK”, priznanj in toplega obroka, prijavitelji pa ostale stroške (prevoz, ostala 
prehrana,...). Podelitev priznanj in topli obrok bo organiziran po zaključku tekmovanja. Za 
lokacijo toplega obroka bodo tekmovalci oziroma njihovi spremljevalci izvedeli na bazenu pri 
predstavniku ZŠIS-POK, ki bo imel tudi kupončke za prehrano. 
 

9. 
       
Morebitne dodatne informacije dobite po telefonu pri predstavniku izvajalca gospodu Weixl 
Sašotu  (041 682 016) (plavalniklubbranik@siol.net) ali na ZŠIS-POK (01 53 00 895). 
 
 
 
S športnimi pozdravi. 
 
 
 
 
 
 
 
Primož Jeralič                                                      Damijan Lazar 
Strokovni sodelavec                                                          Predsednik ZŠIS-POK l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZŠIS-POK si pridržuje pravico, do morebitnih sprememb v razpisu, o katerih bodo prijavitelji 
obveščeni. 
 
 
Priloge: 

- Seznam disciplin in razredov invalidnosti DP 
- Razpis Posamičnega in moštvenega državnega prvenstva Slovenije za dečke in deklice – Zima 

2019 
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Seznam disciplin in razredov invalidnosti DP 

 
Državno prvenstvo se izvede v naslednjih razredih v disciplinah : 
 
DISCIPLINE:  
100 in 50 m prosto 
100 in 50 m prsno 
100 in 50 m hrbtno 
100 in 50 m delfin 
200 m prosto 
 
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  Ženske 
S1   
S2  SB1 
S3   SB2 
S4   SB3 
S5   SB4 
S6   SB5 
S7   SB6 
S8   SB7 
S9  SB8 
S10  SB9 
 
Dodane skupine na državnem nivoju: 
PNAC – razred nacionalno 
PMS – razred multipla skleroza 
DS – downov sindrom 
 
b) SLEPI IN SLABOVIDNI  
Razredi  od PB1-PB3 ( odgovarjajo  mednarodnim razredom S11-S13 v vseh štirih disciplinah)  
S11 SB11     
S12 SB12       
S13 SB13 
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 kategorijah invalidnosti so v prilogi Tehničnega pravilnika za 
organizacijo in izvajanje tekmovanj v plavanju. 
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PLAVALNIM KLUBOM PZS 
PLAVALNI ZVEZI SLOVENIJE 
 
 

Moštveno in posamično prvenstvo Slovenije za dečke in deklice 
 

Razpis 
 
 

PRIREDITELJ TEKMOVANJA: PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE, Ljubljana, Celovška cesta 
25 
 
ORGANIZATOR TEKMOVANJA: PLAVALNO DRUŠTVO MARIBOR 
 
DATUM TEKMOVANJA: 1.2. do 3.2. 2019 
 
KRAJ TEKMOVANJA: Maribor 
 
BAZEN: Športni objekti Maribor, Kopališče Pristan, Olimpijski 
bazen 
 
URNIK TEKMOVANJA: Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17. uri 
 
OGREVANJE: 1 ura pred pričetkom tekmovanja 
 
URADNI TRENING: V četrtek, 31.1.2019 ob 18:00 uri 
 
PROGRAM TEKMOVANJA: Po Propozicijah PZS za sezono 2018/2019 
 
MERJENJE REZULTATOV: Timing PZS 
 
PRAVICA NASTOPA: Plavalci, ki izpolnjujejo določila Propozicij PZS za sezono 

2018/2019 
 
SESTAVA TEK. SKUPIN: Po Propozicijah PZS za sezono 2018/2019 
 
ŠTEVILO NASTOPOV IN  
TOČKOVANJE: Po Propozicijah PZS za sezono 2018/2019 
 
PRIJAVE/ODJAVE: Po Propozicijah PZS za sezono 2018/2019 (PZSANA) 
 
ŠTARTNINA: Po Propozicijah PZS za sezono 2018/2019 
 
PLAČILO ŠTARTNINE: Najkasneje do 8:45 prvi dan tekmovanja, pri  vodstvu 

tekmovanja v gotovini ali na TRR kluba organizatorja 
odprtega pri NLB : 02280-0050962467 po izstavljenem 
računu 

 
OBVEZNOSTI KLUBOV: Po Propozicijah PZS za sezono 2018/2019 
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Udeležencem tekmovanja želimo uspešne nastope! 
 
Športni pozdrav! 
PLAVALNO DRUŠTVO MARIBOR 
 
 
 

PROPOZICIJE DRŽAVNIH PRVENSTEV 

PRVENSTVA DEČKOV IN DEKLIC 
 

POSAMIČNO IN MOŠTVENO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE za 
DEČKE in DEKLICE -zima 2018/2019 

 
Tekmovanje poteka v treh (3) dneh: petek, sobota in nedelja PREDTEKMOVANJA 
(dopoldan) r a z e n  š t a f e t  4 x 5 0 M  m i x ; 4 x 1 0 0 M  m i x  i n  4 x 5 0 K  m i x  in 
FINALA (popoldan). 
Na tem prvenstvu ima tekmovalec pravico do dveh (2) individualnih nastopov in 
štafeti v vsakem delu tekmovanja (2+1). 
V PREDTEKMOVANJU vseh individualnih disciplin velja pravilo sestav skupin po 
nosilcih. 
V disciplini 200m delfin in 400m mešano ni predtekmovanja – velja isto pravilo kot za 
disciplini 800m prosto in 1500m prosto. 
TOČKOVANJE  
Na državnem prvenstvu Slovenije za kategorijo DEČKOV in DEKLIC se plava A in 
B finale. Točkuje se 16 uvrščenih tekmovalcev in štafet. 
V primeru diskvalifikacije se točke za moštveno prvenstvo klubov plavalcu 
v finalu NE PODELIJO. 
 
Plavalci bodo točkovani po naslednjem ključu: 

1. mesto  20 točk                 09. mesto  8 točk 
2. mesto  17 "                      10. mesto  7 " 
3. mesto  15 "                      11. mesto  6 " 
4. mesto  13 "                      12. mesto  5 " 
5. mesto  12 točk                 13. mesto  4 točk 
6. mesto  11 “                      14. mesto  3 " 
7. mesto  10 "                      15. mesto  2 " 
8. mesto    9 točk                16. mesto  1 točko 
 

Prvi trije tekmovalke/ci v finalih prejmejo MEDALJE. Podelitev DIPLOM za mlajši 
letnik se izvede na osnovi uvrstitev v DOPOLDANSKEM DELU 
PREDTEKMOVANJA. V disciplinah 200m D, 400m M 800m K in 1500m K (discipline 
brez predtekmovanj) se diplome za mlajši letnik podeli na osnovi doseženih 
rezultatov po zadnji odplavani skupini v popoldanskem finalu. 

ŠTAFETE: 
Razporeditev štafet v štartno listo se določa na osnovi seštevka rezultatov članov 
prijavljene štafete. 
V seštevku moštvenega prvenstva se točkujeta samo dve štafeti na klub (prvi dve 
uvrščeni); vendar pa ostale uvrščene klubske štafete VPLIVAJO na vrstni red 
točkovanih štafet. Točkovanje štafet je enojno. Vse prijavljene štafete enakovredno 
tekmujejo za medalje. 

- na tekmovanjih lahko nastopajo tudi tekmovalci invalidi, ki so člani PZS (ne velja 
za discipline 400 m mešano, 800 m prosto in 1500 m prosto, ki niso v 
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paraolimpijskemu programu). Za njih ne veljajo rezultatske norme za udeležbo.  
 
Pričetek petek in sobota: Predtekmovanje 9.00, Finala ob 

17. uri nedelja: Predtekmovanje 9.00, Finala 
ob 17. uri 

 
PROGRAM TEKMOVANJA: ZIMA 
 

DOPOLDAN OB 9.00 URI 
 

1. DEL 2. DEL 3. DEL 
400K 50P 100Meš 
200P 200K 100P 
100H 100D 100K 

200Meš 200H 200D 
50D 50K 50H 

4X50m mix. Finale 400Meš 4X50K mix. Finale 
podelitev medalj štafetam 4X100m mix. Finale 800K+podelitev štafetam 

 podelitev medalj štafetam 1500K 
 
 
POPOLDAN OB 17.00 URI 
 

1. DEL 2. DEL 3. DEL 
400K 50P 1500Km 
200P 200K 800Kž 

podelitev 400K podelitev 50P podelitev 1500Km 
100H 100D 100P 

podelitev 200P podelitev 200K podelitev 800Kž 
200Meš 200H 100K 

podelitev 100H podelitev 100D podelitev 100P 
50D 50K 200D 

Podelitev 200Meš Podelitev 200H Podelitev 100K 
4X200m K 400Meš 50H 

podelitev 50D+štafete podelitev 50K podelitev 200D 
 4X100m K 4x100m Meš 
 podelitev 400Meš+štafete podelitev 50H+štafete 
   

 
V disciplinah 200m delfin, 400m mešano, 800 m in 1500 m prosto  ni  
predtekmovanj. Skupine tekmovalcev za vsako disciplino bodo sestavljene na osnovi  
doseženih rezultatov, na uradnih tekmovanjih. V popoldanskem delu tekmovanja  
plava o s e m  najhitreje prijavljenih plavalcev. 
 
Odjava za disciplini 200m   delfin, 400m mešano, 800 m in 1500 m   je 
možna pred pričetkom tekmovanja (2. in3. dan predtekmovanja - dopoldan). 
  
Odjave verificira delegat PZS – Timing PZS nato izdela uradno štartno listo za 
disciplin 200m delfin, 400m mešano, 800 m in 1500 m prosto 
 


