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ŠOLA PLAVANJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V SEZONI 
2017/2018 

 

MLAJŠI PLAVALCI: vključijo se lahko otroci stari od 8 do 12 let, ki znajo plavati in 
neprekinjeno preplavajo v poljubni tehniki vsaj 50 metrov (2 dolžini v 25m bazenu). Cilj 
programa: aerobna vadba, osvojiti osnovne tehnike prsno, hrbtno in kravl ter osnove 
tehnike delfin. Učijo se tudi ostalih prvin plavanja (skoki, obrati, štarti, drsenje). 
Plavalcem teh skupin, ki imajo željo vključiti se v tekmovalne programe ter vsakodnevno 
nadaljevati z vadbo plavanja in osvojijo zahtevano predznanje, to omogočimo.  

 

STAREJŠI PLAVALCI (učenci višjih razredov osnovne šole in srednješolci): vključijo se lahko otroci in mladostniki 
stari od 13 do 19 let, ki znajo plavati in neprekinjeno preplavajo v poljubni tehniki vsaj 100 metrov (4 dolžine v 
25m bazenu). Cilj programa: aerobna vadba, osvojiti osnovne tehnike prsno, hrbtno, kravl in delfin. Plavalci teh 
skupin se učijo tudi ostalih prvin plavanja (skoki, obrati, štarti, drsenje). V kolikor posameznik izrazi željo po 
tekmovanju in učitelj ugotovi primernost plavalnega znanja, lahko nastopi na regionalnih tekmovanjih.  

 

BIVŠI TEKMOVALCI: vključijo se lahko tisti plavalci, ki so prenehali z 
vsakodnevno vadbo v tekmovalnih skupinah, ali pa tisti, ki zelo dobro 
plavajo in so starejši od 9 let. Vadba je namenjena tistim 
posameznikom, ki ne želijo intenzivnega vsakodnevnega treniranja, pač 
pa redno rekreativno vadbo. Cilj programa: vadba temelji na aerobni 
ravni, nadgrajevanju osvojenih tehnik plavanja in ostalih prvin plavanja. 
V kolikor posameznik izrazi željo po tekmovanju in učitelj oceni 
primernost izražene želje, lahko nastopi na regionalnih tekmovanjih.  

 

URNIK VADBE PROGRAMOV ŠOLE PLAVANJE ZA 2017/18 JE NA HRBTNI STRANI !!! 

Prijava je možna samo za celo leto s plačilom v naprej v celoti ali v dveh obrokih. Za celoletno plačilo v naprej, 
bomo priznali tudi popust. Ob dokončni prijavi za celoleten program, vam bomo s prvimi dodatnimi informacijami 
poslali tudi položnico za plačilo članarine, ki je celoletna v višini 20€ za mladoletne in 30€ za polnoletne in je po 
zakonu o športnih društvih, obvezna. Druga možnost plačevanja bo na podlagi vaše pisne vloge, da bi, zaradi težke 
finančne situacije, plačevali vadbo mesečno. 

 

VPIS !!! 

Je obvezen na klubsko e-pošto z izpolnjeno prijavnico. Prednost pri vpisu imajo tisti, ki so že lani obiskovali naše 
programe in so se že informativno prijavili za obdobje 2017/2018. Prijave za skupine bomo sprejemali do 
zapolnitve posameznih terminov. Ker imamo letos na voljo nekaj manj prostora vam priporočamo, da s PRIJAVO NE 
ČAKAJTE PREDOLGO.   

 

PRIČETEK PROGRAMOV JE PREDVIDOMA V PONEDELJEK. 25. septembra 2017 

	


