HRVATSKI PLIVAČKI SAVEZ

PROPOZICIJE
HRVATSKA PLIVAČKA LIGA ZA JUNIORE 2021.

TRAVANJ, 2021.

HRVATSKA PLIVAČKA LIGA ZA JUNIORE 2021.

Hrvatska plivačka liga za juniore 2021. (u daljnjem tekstu LIGA) se dijeli na 1. LIGU posebno u
muškoj posebno u ženskoj konkurenciji, koja predstavlja najviši, 1. rang, natjecanja u plivanju.
LIGA je osnovana s ciljem osiguravanja kontinuiteta natjecanja te vrednovanja licenciranih
natjecatelja i klubova članica Hrvatskog plivačkog saveza.

Članak 1.
Pravo sudjelovanja u LIGI ostvaruju registrirani natjecatelji klubova članica Hrvatskog plivačkog
saveza, plivačice starosti od 10 do 13 godina te plivači starosti od 11 do 14 godina.
Dob natjecatelja određuje se prema godini (ne datumu) rođenja.

Članak 2.
U 1. LIGI nastupaju klubovi sa liste uspješnosti klubova Hrvatskog plivačkog saveza za 2020.
godinu.

Članak 3.
LIGA se provodi u razdoblju od 26.04. do 18.07.2021., a organizirana je u četiri (4) kola:
• Razdoblje održavanja 1. kola je: 26.04. do 16.05.2021.
• Razdoblje održavanja 2. kola je: 17.05. do 06.06.2021.
• Razdoblje održavanja 3. kola je: 07.06. do 27.06.2021.
• Razdoblje održavanja 4. kola je: 28.06. do 18.07.2021.
LIGA se provodi u 25m ili 50m bazenu.

Članak 4.
Za provedbu LIGE su zaduženi Regionalni povjerenici u suradnji sa članicama HPS-a.
Regionalni povjerenici određuju priređivače i datume provedbe kola LIGE.

Članak 5.
Za svako kolo LIGE je potrebno ishoditi licencu za priređivanje službenog natjecanja, sukladno
Pravilniku o licenciranju plivačkog natjecanja.

Članak 6.
Kolo LIGE se provodi u skladu s Općim propozicijama za natjecanja HPS-a i ovim propozicijama.
Klubovi mogu nastupiti samo jednom u svakom pojedinom kolu LIGE.
Prijave natjecatelja za svako kolo LIGE vrše se isključivo online, LENED-om najkasnije tri (3) dana
prije održavanja.

Članak 7.
Svako kolo LIGE se odvija u dva dijela.
Program LIGE:
1. dio

2. dio

100 slobodno (K, Mk)
200 prsno (K)
50 prsno (Mk)
200 leptir (K)
100 mješovito (Mk) 25m (ne boduje se )
50 leptir (Mk)
400 slobodno (K, Mk)
100 leđno (K, Mk)
400 mješovito (K)

50 slobodno (Mk)
200 slobodno (K)
50 leđno (Mk)
100 prsno (K, Mk)
200 leđno (K)
200 mješovito (K, MK)
100 leptir (K, Mk)
800 slobodno (K)

Članak 8.
Natjecatelj može nastupiti u najviše dvije (2) discipline po dijelu.
Svaki klub može prijaviti najviše osam (8) natjecatelja u svakoj disciplini na dionicama od 50,
100 i 200 metara, odnosno najviše šest (6) natjecatelja u svakoj disciplini na dionicama od 400 i
800

Članak 9.
Za ukupni poredak klubova u LIGI se boduju najbrža četiri (4) natjecatelja za svaki klub u svakoj
disciplini programa i u svakom kolu prema HPS bodovima, posebno u ženskoj, posebno u
muškoj konkurenciji bez obzira na dužinu bazena.
Članak 10.
Po završetku posljednjeg kola, proglašava se konačni poredak klubova u LIGI, posebno u
ženskoj, posebno u muškoj konkurenciji.

