ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА,
ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО
НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА
2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА
ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Управни одбор Пливачког савеза централне Србије (у даљем тексту УО ПСЦС)
донео је одлуку о пропозицијама Пливачког савеза централне Србије (у даљем тексту
ПСЦС) за 2016. годину која важе од 01.01.2016. закључно са 31.12.2016. године.
Отворена првенства Пливачког савеза централне Србије за зимски и летњи
период одржавају се у педесетометарским или двадесетпетометарским (одлуку доноси
УО ПСЦС најмање две недеље пре почетка сваког кола, такмичења) базенима по
прописима и правилима за такмичења у пливању и према одредбама ових пропозиција.

Члан 2.


ЗИМСКА ПРВЕНСТВА
1. Отворено појединачно и екипно првенство за млађе пионире, пионире,
кадете, омладинце, сениоре и апсолутну категорију.

Члан 3.


ЛЕТЊА ПРВЕНСТВА
1. Отворено појединачно и екипно првенство за млађе пионире, пионире,
кадете, омладинце, сениоре и апсолутну категорију;
2. Отворено првенство најмлађих категорија ПСЦС.

Члан 4.
ПРАВО НАСТУПА
На отвореним првенствима ПСЦС право наступа имају клубови и такмичари
који су задовољили следеће услове:
а) да је клуб регистровани члан ПСЦС, ПСС
б) да су измирене све обавезе према ПСЦС (годишња котизација и стартнине за
такмичења ПСЦС), за клубове чланице ПСЦС
ц) да такмичари по години рођења задовољавају одредбе ових пропозиција.

Члан 5.
ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА
Сви учесници отворених првенстава ПСЦС, морају бити претходно подвргнути
провери здравствене способности. Оверена потврда не сме бити старија од шест
месеци. Самом пријавом такмичара клуб преузима сву одговорност у погледу
здравствене способности такмичара.

Члан 6.
КАТЕГОРИЈЕ


На ОТВОРЕНИМ ЗИМСКИМ И ЛЕТЊИМ ПРВЕНСТВИМА ПСЦС право
наступа имају следеће категорије:

МУШКАРЦИ
категорија
године
старости
млађи пионири
11 - 12
пионири
13 - 14
кадети
15 - 16
омладинци
17 - 18
сениори
19 – и више

годиште
(05-04)
(03-02)
(01-00)
( 99-98)
97 и
старији

категорија
млађи пионири
пионири
кадети
омладинци
сениори

ЖЕНЕ
године
старости
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 – и више

годиште
(07-06)
(05-04)
(03-02)
( 01-00)
99 и
старије

апсолутна
апсолутна
Све категорије су затворене осим апсолутне која је отворена.


На ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС право
наступа имају следеће категорије:

МУШКАРЦИ
категорија
године
старости
Ц1
10
Ц2
9
Ц3
8
Ц4
7 и млађи

годиште

категорија

2006
2007
2008
2009 и
млађи

Ц1
Ц2
Ц3
Ц4

ЖЕНЕ
године
старости
10
9
8
7 и млађе

Све категорије су затворене осим најмлађе категорије која је отворена.

годиште
2006
2007
2008
2009 и
млађе

Члан 7.
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.

Члан 8.
НАГРАДЕ
Три првопласирана такмичара добијају медаље. Екипни победници по
категоријама добијају пехаре. За три првопласиране екипе на крају отвореног зимског и
летњег првенства ПСЦС по категоријама збирно (кадети, омладинци и сениори, и
млађи пионири и пионири) предвиђени су пехари и новчане награде чију висину
одређује УО ПСЦС.
Члан 9.
ПРИЈАВЕ
Пријаве такмичара врше се у LENEX формату на email:
mladen.velicko@gmail.com, boki86nis@gmail.com, ninoslav014@gmail.com најкасније 48
сати пре почетка такмичења. Пријаве такмичара млађих пионира и пионира који

испуњавају критеријум 350 ФИНА бодова за дисциплину коју пријављују и у којој желе
да наступају у апсолутној категорији клубови шаљу заједно са основном пријавом са
назнаком имена и презимена пливача и дисциплине коју плива у категорији кадета,
омладинаца, сениора и апсолутна (у даљем тексту КОСА)

Члан 10.
ТАКСЕ
Одлуком управног одбора ПСЦС висина стартнине за 2016. годину је 800,00
динара (осамсто динара) за домаће такмичаре односно 8 еура (осам евра) 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.

Члан 11.
ПРАВО НАСТУПА
За ОТВОРЕНА ПРВЕНСТВА ПСЦС сваки клуб има право да пријави
неограничен број такмичара за сваку индивидуалну дисциплину програма и једну
штафету по категорији. На ОТВОРЕНИМ ПРВЕНСТВИМА ПСЦС један пливач има
право наступа у две појединачне дисциплине у једном делу програма и у једној
штафети.

У штафетама могу наступати по два пливача, пливачице из млађе категорије у
мушкој и женској категорији и то:






за штафету пионира могу да наступају два млађа пионира,
за штафету кадета могу наступати два пионира,
за штафету јуниора могу да наступају два кадета,
за штафету сениора могу да наступају два јуниора,
за апсолутну штафету могу пливати такмичари свих категорија ако нису
наступали за неку од предходних штафета.

Све категорије су затворене осим апсолутне која је отворена. Млађи пионири
немају права наступа у дисциплинама 400 метара мешовитим стилом, 800 метара
слободним стилом и 1500 метара слободним стилом. Пионири немају право наступа у
дисциплини 1500 метара слободним стилом.
Дисциплина 1500 метара слободним стилом највише може трајати 25 минута а
потом се прекида, тако да пливачи који нису завршили трку у овом временском
периоду остају без пласмана. У дисциплини 1500 метара слободним стилом право
наступа имају само мушкарци из категорија КОСА, наступа само осам пливача са
најбољим пријављеним испливаним временима на 1500 метара слободно, тј. плива се
само једна финална група.
Дисциплина 800 метара слободним стилом највише може трајати 15 минута а
потом се прекида, тако да пливачи који нису завршили трку у овом временском
периоду остају без пласмана. У дисциплини 800 метара слободним стилом право
наступа имају само жене из категорија КОСА и пионирке које пливају у апсолутној
категорији а имају испливани резултат на 800 метара слободно који је вреднован са 350
и више Фина бодова. У дисцилини 800 метара слободно наступају само осам пливачица
са најбољим пријављеним испливаним временима, тј. плива се само једна финална
група.

Услов за пријаву сениора на такмичењима ПСЦС је испливаних 400 ФИНА
бодова (2014) у свакој пријављеној дисциплини, уколико пливач не исплива задати
лимит бодови се не рачунају у екипном пласману нити пливач може бити проглашен
прваком ПСЦС, а у записнику ће се водити ван конкуренције .
Млађи пионири и пионири могу да пливају на такмичењу КОСА у апсолутној
категорији једино у дисциплини у којој имају 350 и више ФИНА бодова.
Наступ пливача ван конкуренције није могућ.

Члан 12.
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.

Члан 13.
САТНИЦА
1.

Такмичарски програм за ОТВОРЕНА ЗИМСКА И ЛЕТЊА ПРВЕНСТВА ПСЦС
2016 се одвија из два дела:


преподневни почетак такмичења (I део) је у 11 часова, распливавање и технички
састанак делегата клубова почињу сат раније у 10 часова,



поподневни почетак такмичења (II део) почиње сат времена након завршетка
првог дела такмичења, распливавање за други део такмичења је у паузи између
два дела такмичења.

Сатница се може изменити услед ванредних околности.
2.

Такмичарски програм за ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ
КАТЕГОРИЈА ПСЦС 2016 се одвија из једног дела:
 распливавање и технички састанак почињу у 10 часова а почетак такмичења је у
11 часова.

Сатница се може изменити услед ванредних околности.

Члан 14.
СУДИЈЕ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА
На свим првенствима ПСЦС УО делегира: врховног судију, стартера, судију
окрета, контролора резултата и комесара такмичења.

Члан 15.
За све што није предвиђено овим пропозицијама примењиваће се из пропозиција
ПСС и ФИНА правила пливања.

Члан 16.
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА

ОТВОРЕНО ЗИМСКО И ЛЕТЊЕ ПРВЕНСТВО ЗА МЛАЂЕ ПИОНИРЕ И
ПИОНИРЕ (20.02.2016. зима, 02.07.2016. лето)
I део

II део

400 м слободно

м, ж

200 м мешовито

м, ж

50 м слободно

м, ж

50м прсно

м, ж

50 м леђно

м, ж

50 м делфин

м, ж

200 м слободно

м, ж

100 слободно

м, ж

100м прсно
100 м делфин

м, ж
м, ж

100 м леђно
200 м прсно

м, ж
м,ж

200м леђно

м, ж

200 м делфин

м,ж

м, ж

400 м мешовито

м, ж

штафета 4x 200 м
слободно

м, ж

штафета 4х100м
мешовито

ОТВОРЕНО ЗИМСКО И ЛЕТЊЕ ПРВЕНСТВО ЗА КАДЕТЕ, ОМЛАДИНЦЕ,
СЕНИОРЕ И АПСОЛУТНО – КОСА (21.02.2016. ЗИМА, 03.07.2016. ЛЕТО)
I део

II део
400 м слободно

400 м слободно

м

50 м слободно

м, ж

50 м делфин

м, ж

50 м леђно

м, ж

50 м прсно

м, ж

200 м делфин

м, ж

100 м делфин

м, ж

100 м прсно

м, ж

200 м леђно

м, ж

200 м краул

м, ж

100 м слободно

м,ж

100 м леђно

м, ж

200 м прсно

м, ж

200 м мешовито

м, ж

400 м мешовито

м, ж

м, ж

штафета 4x50 м
мешовито

м, ж

жене, најбољих 8
пријављених
резултата

1500 м слободно

мушки, најбољих 8
пријављених
резултата

штафета 4x100 м
мешовито

800 м слободно

ж

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС 28.08.2016. 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

Почетак такмичења је у 11 часова пре подне. Распливавање почиње један сат раније, у
10 часова.

У Крушевцу
18.01.2016. год.

Председник УО ПСЦС
Матић Предраг

