
 

 

ZIMSKI TROBOJ BM-FR-VV 
KATEGORIJE: 
DEČKI                             2008/2009                            DEKLICE                             2009/2010 
MLAJŠI DEČKI               2010 in mlajši                        MLAJŠE DEKLICE               2011 in mlajše 
 
Dovoljen je tudi nastop starejših plavalcev z omejitvijo šest plavalcev in šest plavalk v 
vsaki disciplini za vsak klub. V ekipni konkurenci se njihovi dosežki ne upoštevajo 

1. KOLO – sobota, 27.11.2021, Velenje 
Razplavanje: 8:00 
Pričetek tekmovanja: 9:00 
 
Razpored tekmovanja: 
50m prsno                     dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
200m mešano                dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
100m hrbtno                 dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
200m delfin                   dečki/deklice 
400m prosto                  dečki/deklice, mlajši dečki/mlajše deklice 

 

2. KOLO – sreda, 22.12.2021, Maribor 
Razplavanje: 15:45 
Pričetek tekmovanja: 16:45  
 
Razpored tekmovanja: 
50m hrbtno                     dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
200m prsno                    dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
100m prosto                   dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
100m mešano                 dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
50m delfin                      dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
1500m prosto                 dečki 
800m prosto                   deklice 

 

3. KOLO – sobota, 15.1.2022, Velenje 
Razplavanje: 8:00 
Pričetek tekmovanja: 9:00 
 
Razpored tekmovanja: 
50 m prosto                    dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
100 m prsno                   dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
200 m hrbtno                 dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
100 m delfin                   dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
200 m prosto                  dečki/deklice; mlajši dečki/mlajše deklice 
400 m mešano                dečki/deklice 

  



 

 

OSTALA PRAVILA IN DOLOČILA: 
Za ekipni seštevek se točkuje 5 najbolje uvrščenih dečkov/deklic in 5 najbolje uvrščenih mlajših 
dečkov/mlajših deklic iz vsakega kluba v disciplinah po programu. V disciplinah 200 delfin, 400 
mešano, 800 in 1500 prosto se točkujejo samo dečki in deklice, v preostalih discilpinah pa obe 
kategoriji – dečki/deklice in mlajši dečki/mlajše deklice. 
V štartni listi naj bodo kategorije ločene: vrstni red - ml. dečki, dečki, starejši (izven kategorije). 
Število štartov ni omejeno. Najprej štartajo dečki nato deklice. 

Točkovanje:  
1.mesto: 20 točk 
2.mesto: 17 točk 
3.mesto: 15 točk 
4.mesto: 13 točk 
5.mesto: 12 točk 
do 16. mesta: 1 točka 

Priznanja: 
Prvo (1.) uvrščeni klub - vsi plavalci dobijo zlato medaljo (ali diplomo za 1. mesto)  
Drugo (2.) uvrščeni klub - vsi plavalci dobijo srebrno medaljo (ali diplomo za 2. mesto)  
Tretje (3.) uvrščeni klub - vsi plavalci dobijo bronasto medaljo (ali diplomo za 3. mesto) 
 

Vsak klub mora na tekmovanju sodelovati z najmanj štirimi sodniki! 
 


