ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE
KOMISIJA ZA ŠPORT
Maroltova 14
1000 L J U B L J A N A

Ljubljana, 7.8.2020

V skladu s tehničnim pravilnikom, sklepom komisije za šport in koledarjem za izvedbo
prvenstev Združenja MS Slovenije za leto 2020 objavljamo:

R A Z P I S
29. PRVENSTVA ČLANOV ZDRUŽENJA MS SLOVENIJE V PLAVANJU
ZA LETO 2020

I.

29. prvenstvo članov Združenja MS Slovenije v plavanju bo v soboto 29.8.2020
v pokritem bazenu v ŽELEZNIKIH. Prihod tekmovalcev je ob 10.00 uri,
pričetek tekmovanja pa ob 10.30.uri.
II.
Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo članice in člani Združenja z diagnozo MS.
III.
Tekmovanje je v posamezni konkurenci in je ločeno za ženske in moške v naslednjih
kategorijah: a. Za gibljive;
b. Za tekmovalce na invalidskem vozičku in težko gibljive, ki plavajo brez
pomoči nog;
c. Za starejše od 50 let.
V vsaki kategoriji mora biti prijavljenih vsaj 5 tekmovalcev ali tekmovalk. V primeru, da v
posamezni kategoriji ne bo zadostnega števila prijavljenih tekmovalcev, se kategorije
združijo.
IV.
Tekmovanje bo potekalo po Tehničnem pravilniku Združenja ZMSS, po pravilih Plavalne
zveze Slovenije dopolnjenih s pravili za invalide.
Tekmovanje v plavanju bo v:
a. Prsnem in prostem slogu na 25 m za gibljive;
b. Prostem slogu na 50 m za gibljive;
c. Prostem slogu na 25 m za starejše od 50 let in plavalce na invalidskem vozičku.
V.
Start pri vseh kategorijah je iz vode, ob startu se mora tekmovalec z eno roko držati roba
bazena. V kategoriji invalidski voziček odriv od roba bazena z nogami ni dovoljen.
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VI.
Pravico do udeležbe na prvenstvu imajo člani Združenja, ki so na izbirnem tekmovanju v
podružnici dosegli prvo, drugo ali tretje mesto v posamezni kategoriji.
Prvi trije uvrščeni v prejšnjem letu imajo pravico do nastopa v tem letu brez udeležbe na
predtekmovanju.
VII.
Razglasitev rezultatov bo po končanem tekmovanju.
Tekmovalci uvrščeni na prva tri mesta prejmejo medalje.
VIII.
Prijave za tekmovanje pošljite po E-pošti: ana.mohar@gmail.com
ali na naslov: ANA MOHAR
Ul. Solidarnosti 2
1270 L I T I J A
NAJKASNEJE DO PETKA, 21.8.2020.
Prijavnica mora vsebovati ime in priimek tekmovalke ali tekmovalca.
Veljale bodo le pravilno izpolnjene in pravočasno prispele prijavnice.
V primeru, da se prijavljeni tekmovalci-ke tekmovanja ne bodo udeležili, razen iz objektivno
opravičenih razlogov, bo komisija za šport denarno kaznovala podružnico iz podružničnih
sredstev v višini 15 €.
Tekmovalni odbor je tudi komisija za pritožbe. Pritožba se lahko vloži takoj, ko problem
nastane ali najkasneje 15 min. po tekmovanju. Obrazec za pritožbo se dobi pri vodji
tekmovanja. Kdor vlaga pritožbo, mora položiti kavcijo v višini 30 €, katera se vrne, če je
pritožba utemeljena, v nasprotnem primeru pa vplačana kavcija ostane Komisiji za šport.
X.
Po končanem tekmovanju bo organizirano kosilo.

MALICE NE BO !

Dodatna pojasnila dobite pri predsednici komisije Ani Mohar tel. 01-898-41-91 ali
GSM 041-320-144.
Lep športni pozdrav!
KOMISIJA ZA ŠPORT PRI ZMSS
Ana MOHAR
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