PROPOZICIJE PRVENSTVA HRVATSKE ZA KADETE
Prvenstvo Hrvatske kadete
Propozicijama.

Članak 1.
održava se prema Općim propozicijama HPS i ovim

Članak 2.
Prvenstvo Hrvatske za kadete je pojedinačno prvenstva i pravo nastupa imaju svi uredno
registrirani natjecatelji i natjecateljke HPS-a koji su od 1. listopada tekuće sezone zaključno sa
nedjeljom prije Prvenstva isplivali limite (limite utvrđuje IO HPS-a za tekuću sezonu).
Natjecatelj koji je isplivao A limit ima pravo nastupa u disciplinama u kojima je isplivao B limit.
Pravo nastupa na natjecanjiu imaju i imaju članovi stranih plivačkih federacija, sukladno FINA
pravilima, uz uvjet da su od 1. listopada tekuće sezone zaključno sa nedjeljom prije Prvenstva
isplivali propisane limite i uplatili startnine koju propisuje IO HPS-a.
Članak 3.
Prvenstvo Hrvatske za kadete održava se u 25m ili 50m bazenu sa 8 ili 10 staza.
Članak 4.
Natjecanje se održava u tri dijela (subota prijepodne, subota poslijepodne i nedjelja ujutro)
Sve utrke su finalne
Članak 5.
U pojedinačnoj konkurenciji proglašavaju se tri prvoplasirana natjecatelja u svim dobnim
skupinama.
Članak 6.
Pravo prijave u svim štafetnim disciplinama u pojedinoj dobnoj skupini imaju klubovi koji imaju
prijavljena najmanje 2 natjecatelja u pojedinačnim disciplinama. Time klubovi stječu pravo
prijavljivanja jedne štafete u svakoj štafetnoj disciplini.
Jedan klub može prijaviti maksimalno jednu štafetu u svakoj štafetnoj disciplini.

Članak 7.
Pojedinac na natjecanju može nastupiti u pet individualnih i tri štafetne utrke
Članak 8.
Utvrđuje se rang lista uspješnosti klubova u muškoj i ženskoj konkurenciji prema 24 (30)
prvoplasiranih natjecatelja u pojedinačnim disciplinama, te 8 (10) prvoplasiranih u štafetnim
disciplinama. Bodovanje se vrši malim bodovima sukladno Općim propozicijama.
I pojedinačne i štafetne discipline se boduju po apsolutnom poretku.

Članak 9.
PROGRAM NATJECANJA

I dio
400m slobodno
100m prsno
200m leđno
200m mješovito
4x100m slobodno

II dio
100m slobodno
200m leptir
200m prsno
800m slobodno
4x100 mješovito mix

III dio
200m slobodno
100m leđno
100m leptir
400m mješovito
4x100 mješovito

