
ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA, Bazoviška 4, 5001 NOVA GORICA; 05 330 20 20; 

info@sz.ng.si in PLAVALNI KLUB NOVA GORICA, pk.gorica@gmail.com  

 

organizira 

PODROČNO PRVENSTVO V PLAVANJU  

za osnovne šole (letnik 2005 in mlajši) 

 

Datum in kraj tekmovanja:  ponedeljek, 18. februar 2019, v bazenu v Gorizii (Štandrež) 
 

Kategorije:  

A: dečki, deklice letnik 2005 in 2006  

B: dečki, deklice letnik 2007, 2008 in 2009  

C: dečki, deklice letnik 2010 in mlajši   

 

Discipline področnega tekmovanja: 

Kategorija A in B:  

Posamično – 50 m prosto (kravl, prsno ali hrbtno) neregistrirani učenci in učenke  

Posamično – 50 m prosto registrirani učenci in učenke  

Ekipno – neregistrirani štafeta 4 x 50 m prosto (štafeta je sestavljena iz dveh učencev in dveh učenk, ki 

plavajo v poljubnem vrstnem redu, v štafeti je največ eden registriran plavalec ali 

plavalka)  

Kategorija C:  

Posamično – 25 m prosto učenci in učenke 

 

Omejitve in uvrstitev na finalno tekmovanje: v skladu z razpisnimi določili tekmovanj (glej Šport 

mladih – Informator 2018/ 2019, stran 48 – 49).   

 

Prijave:  Zaradi lažje organizacije tekmovanja prosimo, da do petka, 15.2.2019, pošljete seznam 

učencev na mail: janusa.stibilj@gmail.com.   

  

Nagrade: Prvi trije uvrščeni v posamezni kategoriji prejmejo diplomo. 

 

Urnik:  10.15 zbor tekmovalcev pred bazenom v Štandrežu  
  10.30 prijava tekmovalcev, razplavanje 

  11.00  25 m prosto učenke 10 in mlajše 

   25 m prosto učenci 10 in mlajši  

   50 m prosto učenke 09-07 (neregistrirane) 

   50 m prosto učenci 09-07 (neregistrirani)  

50 m prosto učenke 09-07 (registrirane) 

   50 m prosto učenci 09-07 (registrirani)  

50 m prosto učenke 06-05 (neregistrirane) 

   50 m prosto učenci 06-05 (neregistrirani)  

50 m prosto učenke 06-05 (registrirane) 

   50 m prosto učenci 06-05 (registrirani)  

   Štafeta 4 x 50 m prosto  

 

Predviden konec tekmovanja ob 12.30 uri.  

 

Na bazenu je obvezna plavalna kapa! Vstopnina na bazen je 2,60 eur in jo plača šola. Iz Nove 

Gorice in Šempetra bo organiziran avtobusni prevoz na bazen, zato prosimo učitelje, ki potrebujejo 

prevoz, naj to sporočijo ob prijavi. Odhod avtobusa bo ob 10.00 uri na stadionu v Novi Gorici oziroma 

ob 10.10 v Šempetru.  

 

VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV IN DOBRIH REZULTATOV ! 
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OBRAZEC ZA PODROČNO PRVENSTVO V PLAVANJU, 18.2.2019  
 

 

ŠOLA: ______________________________________________________ 

UČITELJ: ___________________________________________________ 

KONTAKT: ____________________ 

 

 

IME IN PRIIMEK SPOL LETNICA 

ROJSTVA 

KATEG. (z x označi 

kategoriz. plavalce) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

OBRAZEC SI LAHKO PRILAGAJATE. EKIPNO PLAVANJE – ŠTAFETE BOSTE 

PRIJAVILI NA TEKMOVANJU.  

 

 

 

 

 

 

 

Datum:      Žig:     Podpis:  

 


