ПОЗИВ НА ОТВОРЕНO ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС 29.08.2016
ВАЉЕВО – СЦ „ПЕТНИЦА“

МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Ваљево, отворени базени СЦ „Петница“ 29.08.2016 године
САТНИЦА
Почетак такмичења је у 11 часова пре подне. Распливавање почиње сат раније у 10 часова
ПРАВО НАСТУПА
На отвореним првенствима ПСЦС имају клубови и такмичари који су задовољили следеће услове:
а) да је клуб регистровани члан ПСЦС, ПСС-а, припадајућих националних савеза
б) да су измирене све обавезе према П.С.Ц.С.(годишња котизација),за клубове чланице ПСЦС
ц) да такмичари по години рођења задовољавају одредбе ових пропозиција.
За ОТВОРЕНO ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС сваки клуб има право да пријави
неограничен број такмичара за сваку индивидуалну дисциплину програма и једну штафету. На
ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС један пливач има право наступа у две
појединачне дисциплине и у једној штафети.
ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА - сви учесници отворених првенстава ПСЦС, морају бити претходно
подвргнути провери здравствене способности. Оверена потврда не сме бити старија од 6 месеци. Самом
пријавом такмичара клуб преузима сву одговорност у погледу здравствене способности такмичара.

КАТЕГОРИЈЕ ЗА ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС
- На
ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС
право наступа имају следеће
категорије:

категорија
Ц1
Ц2
Ц3
Ц4

МУШКАРЦИ
године
старости
10
9
8
7 и млађи

годиште

категорија

2006
2007
2008
2009 и
млађи

Ц1
Ц2
Ц3
Ц4

ЖЕНЕ
године
старости
10
9
8
7 и млађе

годиште
2006
2007
2008
2009 и млађе

ПОЈЕДИНАЧНИ И ЕКИПНИ ПЛАСМАН – на свим отвореним првенствима ПСЦС победник по
дисциплини и категорији стиче наслов првака за текућу годину .
Екипа која сакупи највише ФИНА бодова стиче наслов екипног првака за одговарајућу категорију.
Бодовање за екипни пласман се врши сабирањем ФИНА бодова два најуспешнија пливача клуба у
првих 16 пливача по категорији и дисциплини , за екипни пласман бодују се првих 8 штафета по ФИНА
бодовима.
Свеукупни екипни победник добија се збрајањем освојених ФИНА бодова у свим категоријама.
НАГРАДЕ
Три првопласирана такмичара добијају медаље.
Tри првопласиране екипе по екипном пласману добијају пехаре.
ТАКСЕ – Одлуком управног одбора ПСЦС висина стартнине за 2016 годину је 800,00 динара за
домаће такмичаре односно 6 еура за иностране такмичаре. Уплате вршити на рачун ПСЦС –
Комерцијална банка Крушевац број рачуна 205-53800-96. Клубови су дужни да пре почетка такмичења
измире своје обавезе и прикажу доказ о уплати
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА ручно штоперицом
ПРИЈАВЕ – такмичара врше се у LENEX формату на email: mladen.velicko@gmail.com
boki86nis@gmail.com, најкасније 48 сата пре почетка такмичења.
ОДЈАВЕ
Пријављени такмичар се може одјавити за цело првенство најкасније 24 сата пре почетка првенства уз
одговарајуће образложење, а на самом такмичању уз лекарско уверење. Уколико се налази у стартној
листи а није одјављен у прописаном року платиће пријавну таксу.

и

ДИСЦИПЛИНЕ
ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС 29.08.2016. год.
ДИСЦИПЛИНА
50 метара слободно
50 метара леђно
50 метара делфин
50 метара прсно
штафета 4х50 метара слободно

КАТЕГОРИЈЕ
Ц1, Ц2, Ц3, Ц4
Ц1, Ц2, Ц3, Ц4
Ц1, Ц2, Ц3, Ц4
Ц1, Ц2, Ц3, Ц4
Апсолутна мушка и женска

