
26. mednarodni plavalni miting 

MIKLAVŽ 2017 
 

 

 

organizator  Plavalni klub Olimpija, Celovška 25, 

 1000 Ljubljana, Slovenija 
 telefon ++386 1 433 42 43 

 e-mail pko@siol.net 
 url: pk-olimpija.si 

 

kraj tekmovanja centralno kopališče Tivoli, Ljubljana 

 25m – 8 prog, temperatura vode 27°C 

 

datum  tekmovanja 25.11.2017  

 

merjenje elektronsko, Ljubljana Timing 

 

štartnina 20 evrov 

 

prijave  Slovenski klubi ‘pzsana’ do 

 22.11.2017, 

 

kategorije  DEČKI A - rojeni 2003 - 2004 

 DEČKI B - rojeni 2005 - 2006 

 DEČKI C - rojeni 2007 - 2008 

 DEKLICE A - rojene 2003 - 2004 

 DEKLICE B - rojene 2005 - 2006 

 DEKLICE C - rojene 2007 - 2008 

 

program tekmovanja 

1. del 

ogrevanje 8:00 – 8:50, začetek tekmovanja 9:00 

 

50 delfin  dečki/deklice (kategorije A,B,C) 

100 hrbtno  dečki/deklice (kategorije A,B,C) 

 

Štafeta 12x50 prosto (2 dečka A,B,C + 2 deklici A,B,C) 

 

120 minut odmora (ogrevanje možno med odmorom) 

 

2. del 

50 prsno  dečki/deklice (kategorije A,B,C) 

100 prosto  dečki/deklice (kategorije A,B,C) 

 

15 minut odmora 

 

Finale 

100 mešano (Najboljših 8 plavalcev in plavalk v vsaki kategoriji po 

seštevku vseh 4 disciplinah programa) 

 

100 mešano  dečki/deklice C 

100 mešano  dečki/deklice B 

100 mešano  dečki/deklice A 

 
 

Skupine bodo sestavljene na podlagi prijavljenih časov 

vsaka kategorija zase. Tekmovanje bo potekalo po pravilih 

PZS in FINA. 

 

nagrade in priznanja 

Prvi trije vsake discipline prejme kolajne. Najboljši v 

finalnih nastopih 100 M prejmejo praktične nagrade. 

 

ekipno tekmovanj 

(seštevek tekmovanj v Ljubljani in Mariboru) Za ekipo se 

točkuje najboljših 16 plavalcev v vsaki disciplini programa 

po sistemu 25-20-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. 

Prvih osem štafet dobi dvojne točke. Finalisti v posamičnih 

disciplinah 100M in 200M dobijo dvojne toèke po sistemu 

50-40-30-26-24-22-20-18. 

 

skupni zmagovalec posamično 

Najboljši v seštevku FINA točk 100 mešano in 200 mešano 

se razglasi na zaključku drugega tekmovanja v MARIBORU, 

razpisana posebna nagrada organizatorjev. Ob primeru, da 

imata dva enako število točk je zmagovalec tisti ki ima 

vrednjši rezultat po FINA točkah v disciplinah 100 ali 200 

mešano. V primeru popolnoma enakega števila točk še v 

tem primeru je zmagovalec tisti ki ima večje število točk 

seštevka vseh štirih disciplin po Fina točkah. (na enem od 

tekmovanj) 

 

skupni zmagovalec ekipno 

Najboljši v seštevku vseh točk na tekmovanju v Ljubljani 

in Mariboru se razglasi na zaključku drugega tekmovanja 

– v Mariboru, razpisana posebna nagrada organizatorjev. 

 

nastanitev in prehrana  

Stroške prevoza in bivanja krijejo ekipe same razen 

vabljenih. Za pomoč pri rezervacijah pokličite ali pišite v 

pisarno kluba.  

 

Tekmovanji bosta izvedla v sodelovanju plavalna kluba 

Olimpija iz Ljubljane in Branik iz Maribora. 

 
 
 


