
  

 

Odprto državno prvenstvo Slovenije v prostem potapljanju 2023 

 

Datum:  Nedelja, 12.3.2023 

Organizator:  Športno društvo Spiro 

Kraj:  Olimpijski bazen Koper, Piranska cesta 6, 6000 Koper, Slovenija 

Bazen: Tekmovanje bo potekalo v olimpijskem bazenu(vse discipline-STA,DNF,DYN,DYNB; za statiko 

bo zagotovljena platforma ob steni). Bazen: 50m; globina 2,2m; temperatura vode 26-27°. 

Tekmovalne discipline: statika(STA), dinamična apnea brez plavuti(DNF), dinamična apnea z 

monoplavutjo(DYN) in dinamična apnea s stereo plavutmi(DYNB). 

Pravila: Tekmovanje poteka po CMAS pravilih. Vsak tekmovalec lahko tekmuje v 2 ali največ 3 

disciplinah.  

Kdo lahko sodeluje: Sodelujejo lahko vsi klubi, društva in posamezniki iz Slovenije in tujine. Število 

tekmovalcev je omejeno na 40. 

Pogoji sodelovanja: Tekmovalec mora poslati veljavno zdravniško potrdilo, ki ni starejše od 1 leta in 

poravnati znesek prijavnine. Na kraju tekmovanja je potrebno ob verifikaciji predložiti osebni 

dokument in podpisati izjavo o odgovornosti. 

Registracija in prijavnina: Tekmovalec se lahko prijavi preko spletnega obrazca 

(https://forms.gle/zbPDqyGJcSbqe6RLA) ali preko e-mail naslova(drustvospiro@gmail.com) 

najkasneje do vključno 7.3.2023(23:59).  

Ob prijavi preko e-maila je potrebno navesti podatke: ime in priimek, spol, datum rojstva, kontakt(e-

mail), država, klub, najave disciplin(STA/DNF/DYN/DYNB) in podatek o članstvu SPZ-športna licenca 

leto 2023(DA/NE). 

Prijavnina za tekmovalce, ki so člani SPZ in imajo veljavno športno licenco za leto 2023 je 25e. 

Prijavnina za ostale tekmovalce je 45e. Prijavnina za vse po 7.3.2023 je 55e.  

Znesek prijavnine se nakaže na TRR račun Društva Spiro. 

Podatki za nakazilo: 

 

Športno društvo Spiro 

Kraška ulica 22, 6310 Izola 

Namen: DP v prostem potapljanju 2023 

TRR: SI56 6100 0002 7848 756 

https://forms.gle/zbPDqyGJcSbqe6RLA
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Ob prijavi je potrebno poslati zdravniško potrdilo, ki ni starejše od 1 leta na e-mail društva 

Spiro(drustvospiro@gmail.com).  

Registracija in prijava je potrjena z odgovorom organizatorja preko e-maila. 

Varnost: Za varovanje tekmovalcev ob potopih bo priskrbel organizator. Vsakega tekmovalca lahko v 

disciplini statika spremlja tudi njegov asistent/varnostni potapljač.  

Verifikacija: Verifikacija bo potekala neposredno pred tekmovanjem. Ob verifikaciji je potrebno 

predložiti osebni dokument in podpisati izjavo o odgovornosti.  

Urnik tekmovanja:  

Na podlagi prejetih najav bo organizator izdelal startno listo. V primeru sodelovanja in najav 

tekmovalca v 3 disciplinah ali 2 dinamikah, organizator ne jamči koliko časa bo na razpolago med 

startoma dinamike 1 in dinamike 2.  

OKVIRNI URNIK TEKMOVANJA:  

NEDELJA 12.3.2023 

8:00 – 9:00 Verifikacija za tekmovalce na bazenu 

9:15 Briefing na bazenu  

9:45 Pričetek ogrevanja STA 

10:30 Pričetek tekmovanja STA 

13:15 Pričetek ogrevanja DNF, DYN in DYNB 

14:00 Dinamika 1 (DNF) 

16:00 Dinamika 2 (DYN/DYNB) 

19:00 Objava rezultatov in podelitev nagrad 

20:00 Pogostitev in druženje za vse tekmovalce in spremljevalce 

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb urnika tekmovanja. 

Sodelovanje na tekmovanju je na lastno odgovornost. 

Več info: 

 drustvospiro@gmail.com  /  +386 40 555 033 (Vita Kremser) 
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