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URNIK TEKMOVANJA

STAREJŠE DEKLICE/STAREJŠI DEČKI - letnik rojstva 2003 in 2004

         100 m plavanja (4 dolžine po 25 m) – 1000 m (2 kroga)

MLAŠE DEKLICE/MLAJŠI DEČKI - letnik rojstva 2005 in 2006

         75 m plavanja (3 dolžine po 25 m) – 1000 m teka (2 kroga)

NAJMLAJŠE DEKLICE/NAJMLAJŠI DEČKI - letnik rojstva 2007 in mlajši

         50 m plavanja (2 dolžini po 25 m) – 500 m teka (1 krog)

DIJAKI IN DIJAKINJE - letnik rojstva 1999 - 2002

         150 m plavanja (6 dolžin po 25 m) – 1500 m teka (3 krogi)

Prosim, da upoštevate navodila organizatorja.
 
Tekmovalni prostor na bazenu Kodeljevo bo ograjen.
 
Od bazenov lahko uporabljamo le olimpijskega, v katerem bo 
potekalo tekmovanje.

Ob prijavi bodo učencem na roko in nogo napisali štartno številko.

V posamezni plavalni progi štarta 5-7tekmovalcev.

Tekmovalne proge za posamezne tekmovalce so določene z žrebom.

Po preplavanih 25 metrih (eni dolžini), plavajo učenci ob desnem 
robu proge.

Tekmovalci lahko tečejo le v kopalkah oz. dresih.

Na tekaški progi morajo biti učenci obuti v zavezane športne copate 
(superge), v nasprotnem primeru bodo diskvalificirani.

Tekaško opremo si tekmovalci pred prvim štartom pripravijo v točno 
določen menjalni prostor.

Razplavanje za posamezno kategorijo je omogočeno le 10 minut 
pred štartom. 

V menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova 
oprema in sodniki.

Dijaki in dijakinje lahko imajo združen štart kar je odvisno od števila 
prijavljenih dijakov in dijakinj.

Vstop na bazen je dovoljen le tekmovalcem.

Podelitev bo med posameznimi štarti.

FINALE ŠOLSKIH TEKMOVANJ
 

IN DRŽAVNO ŠOLSKO PRVENSTVO 

V AKVATLONU 
ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

BAZEN KODELJEVO
TOREK 5. JUNIJ 2018
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NAPOTKI ZA TEKMOVANJE

URNIK TEKMOVANJA

KATEGORIJE IN RAZDALJE- akvatlon 

RI I

10.30-11.30  registracija tekmovalcev
12.00  štart najmlajših učencev
12.20  štart najmlajših učenk
12.40  štart mlajših učencev
13.00  štart mlajših učenk
13.20  štart starejših učencev 
13.40  štart starejših učenk
14.00  štart dijakinj in dijakov (registracija 12.30-13.30)
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