ПРОПОЗИЦИЈЕ ЛЕТЊЕГ МАСТЕРС
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2016

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Приређивач и организатор првенства је Пливачки савез Србије (даље у тексту ПСС).
Првенство се одржава у складу са спортским правилима ПСС и ФИНА правилима.
Члан 3.
Право наступа на Летњем мастерс првенству Србије имају клубови, организације и
такмичари који су задовољили следеће услове:
- да су регистровани у складу са Регистрационим правилником ПСС;
- да по години рођења задовољавају категорије;
Члан 4.
Сви домаћи такмичари који учествују на такмичењу морају бити регистровани у складу
са Регистрационим правилником ПСС и морају имати такмичарске легитимације ПСС.
Члан 5.
Такмичари, чије се име налази у стартној листи, дужни су да на помоћни старт носе
такмичарску легитимацију и дужни су да је покажу судији на помоћном старту у току
припреме за старт, у циљу утврђивања идентитета такмичара.
У случају да такмичар поменута документа не достави на увид најкасније до одласка
његове групе на старт, биће му ускраћен наступ у датој индивидуалној дисциплини, односно
штафети. Штафета ће у том случају бити дисквалификована.
Члан 6.
Сви такмичари који учествују на такмичењу морају имати потврду о утврђеној
здравственој способности у складу са важећим Правилником о утврђивању здравствене
способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским
такмичењима (Правилник Министарства омладине и спорта).
Пливачи потписују Изјаву којом потврђују да наступају на сопствену одговорност и
сами сносе сву законску и материјалну одговорност за здравствену способност.
ПРАВО НАСТУПА
Члан 7-.
Сваки такмичар има право наступа у две (2) индивидуалне дисциплине и једној (1)
штафети.

ПРИЈАВЕ, НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ И ОДЈАВЕ ПРЕ ПОЧЕТКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 8.
Пријаве за такмичење врши се путем електронског фајла који је на интернет
презентацији ПСС доступан.
Клубови су дужни да пошаљу коначну пријаву најкасније 48 сати пре почетка сваког
такмичења.
Само потпуна пријава која садржи следеће податке ће бити прихваћена:
- Име и презиме такмичара;
- Пол такмичара;
- Датум и година рођења такмичара;
- Регистрациони број из такмичарске легитимације ПСС;
- Пријавни резултат;
- Место и датум испливаног резултата
(Уколико такмичар нема резултат за дату дисциплину у одговарајућем базену, такмичар се
пријављује без времена, што се означава скраћеницом - НТ);
- Штафете по такмичарском програму
(Поименични састав штафета се пријављује за записничким столом пре почетка сваког дела
такмичења у коме се плива одређена штафета).
Члан 9.
Прелиминарне и коначне пријаве се врше електронски, на е-маил адресу:
prijave@serbia-swim.org.rs, а копија електронске пријаве се обавезно шаље на е-маил адресу:
info@serbia-swim.org.rs
У стартној листи ће се наћи искључиво пријаве такмичара у индивидуалним
дисциплинама односно пријаве штафета које буду извршене у складу са временским роковима.
Објављивање стартне листе на званичној интернет презентацији ПСС се врши тачно 24
сата пре почетка првог дела такмичарског програма.
Котизација је 250 динара по пројављеној дисциплини.
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И РЕДОСЛЕД ТАКМИЧАРА ПО ГРУПАМА

Члан 10.
Састав и број група, односно распоред такмичара у свим индивидуалним дисциплинама и
штафетама, које су на програму одредиће се према броју пријављених такмичара за
појединачну дисциплину, односно према вредности пријављених резултата. Група са најбољим
резултатима ће наступити као последња група у тој дисциплини такмичарског програма (према
ФИНА правилима пливања SW 3.1.2 па надаље). По завршетку дисциплине ће се извршити
рангирање такмичара у односу на испливани резултат.
Члан 11.
Уколико се утврди да је у циљу боље реализације такмичења неопходно да се измени
распоред пливања група и распоред дисциплина у оквиру такмичарског програма, делегати
клубова о томе морају бити благовремено обавештени.
САТНИЦА ПРВЕНСТВА
Члан 12.
Такмичарски програм Летњег Мастерс првенства Србије се одржава 16. јула 2016
године и почиње у 13:00. Распливавање почиње 30 минута пре почетка.
Члан 13.
У случају потребе, Врховни судија задржава право да направи измену постојећег
програма такмичења, начина пуштања трка односно сатнице такмичења.
Делегати клубова морају бити благовремено обавештени о свим евентуалним
изменама.
СУДИЈЕ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА
Члан 14.
На свим Првенствима Србије Одбор судија ПСС делегира судијски жири у складу
са Правилником.
Члан 15.
На састанку делегата пре почетка такмичења се врши коначно утврђивање стартне
листе, као и додатно информисање делегата клубова. Делегати клубова су пре почетка састанка
дужни да се упознају са стартним листама због контроле пријава и Пропозицијама такмичења.
Коначна корекција стартне листе се врши искључиво на састанку делегата и искључиво у
случају када се утврди да је у истој направљена техничка грешка у изради.
НАГРАДЕ

Члан 16.
На такмичењу такмичари који су се у апсолутној категорији пласирали као први други
и трећи у оквиру сваке индивидуалне дисциплине или као чланови штафете, наградиће се
медаљама (златнон, сребрном и бронзаном).
Такмичари који су се у оквиру својих категорија пласирали као први, други и трећи у
оквиру сваке индивидуалне дисциплине или као чланови штафете, наградиће се дипломом.
Категорије:
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА
Члан 17.
Мерење времена је аутоматско или полуаутоматско.
Изузетно и по одобрењу Врховног судије на такмичењу, у случају да електронски
уређај за мерење откаже, мерење времена се може вршити и ручно.
Разултати мерени ручно се не могу признати као рекорди. У случају да су само неке
трке у току такмичења мерене ручно, врхвни судија ће те трке назначити као ''ручно мерена
трка''.
ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ
Члан 18.
Акредитовани делегат клуба на такмичењу има право да поднесе писмену жалбу
уколико је незадовољан донетом одлуком или догађајем. Приговори и жалбе су дефинисани
одредбама Правилника за организацију такмичења и наступа на такмичењу.
Члан 19.
Новчани износ Жалбене таксе је дефинисан Одлуком Управног одбора ПСС о износу

такси, надокнада и казни за 2016. год. Уколико се жалба усвоји, износ се враћа
подносиоцу жалбеЧлан 20.
Програм такмичења:
бр

дисциплина

1.
2.

9.
10.

50м прсно
100м делфин
100м леђно
50м слободно
200м мешовито
50м делфин
100м слободно
50м леђно
100м прсно
400м слободно

11.

штафета 4x50 мешовито

3.
4.
5
6.
7.
8.

М/Ж

М/Ж
М/Ж
М/Ж
М/Ж
М/Ж
М/Ж
М/Ж
М/Ж
М/Ж
М/Ж

Напомена:
Организатор задржава право измене распореда проглашења победника о чему ће сви делегати
клубова бити благовремено обавештени.
ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Строго је забрањено неспортско понашање, вређање или омаловажавање других
такмичара, службених лица или публике за време трајања првенства Србије и такмичења у
организацији ПСС.
Казне и санкције за ове и сличне видове понашања су дефинисане Правилником о
спречавању негативних појава у пливању.

