
ХУМАНИТАРНО ТАКМИЧЕЊЕ – ПОМОЗИМО ПОСТРАДАЛЕ У ПОПЛАВАМА 

ШИРОМ СРБИЈЕ – МАЈ 2014. 

 

Пропозиције такмичења 

 

Такмичење се одржава у суботу, 24. маја 2014. године на базену СРЦ "11. АПРИЛ", Аутопут бр. 

2, Нови Београд, у олимпијском, 50-метарском базену.  

 

Категорије: 

 

1. А - Дечаци и девојчице од 7 до 10 година (2007. до 2004.) 

 

2. Б - Дечаци и девојчице од 11 година и старији 

 

Програм такмичења: 

 

Распливавање почиње у 15:00 и траје до 15:30. Отварање у 15:35. У 15:40 почетак такмичења.  

 

1. 50 м слободно М/Ж категорија А,  

2. 50 м прсно М/Ж категорија А, 

3. 50 м леђно М/Ж категорија А, 

4. 50 м делфин М/Ж категорија А, 

5. 100 м слободно М/Ж категорија Б.  

 

Право наступа: 

 

На такмичењу могу наступити такмичари клубова чланова ПСБ. Један такмичар, категорије А има 

право наступа у ДВЕ дисциплине (две 50-ице), а такмичари категорије Б могу наступити САМО у 

ЈЕДНОЈ дисциплини (100-тка делфин или леђно или прсно или краул). 

 

Ради интересантности, а и карактера такмичења, 50-ице ће се пливати по дисциплинама, али 

измешано мушки/женски.  

 

Трка на 100 метара ће се пливати ем измешано по полу (мушки/женски) ем по дисциплинама (н. 

пр: у једној трци могу наступити три пливача и пет пливачица, неко плива делфин, неко прса, неко 

краул, а неко леђно). Из тог разлога је ОБАВЕЗНО навести у пријави ШТА плива поједини 

пливач (коју дисциплину) и уписати време најбоље испливаног резултата. 

 

Резултати ће бити изложени сумарно, одвојено мушки од женских. 

 

 

 

 

 



Пријава за такмичење 

 

Пријава треба да садржи:  

 

1. име и презиме такмичара,  

2. датум рођења (дан, месец и година).  

 

Пријаву слати у lenex формату. Клуб може пријавити резултат такмичару, без доказа о 

испливаном резултату. Пријаву послати, до 23.5.2014. године до 23:59 сати, на mail: 

pk11april@yahoo.com  

 

За ово такмичење нема стартнине, већ сваки учесник треба да донесе нешто од ствари 

неопходних пострадалима (хигијенски препарати, вода, сокови, гардероба...)  

  

Сви пријављени такмичари морају имати доказ о здравственој способности, не старији од 6 месеци 

(лекарски преглед обављен код специјалисте спортске медицине). Доказ о извршеном 

здравственом прегледу је оверени списак свих пријављених такмичара од стране клуба.  

 

Мерење времена је електронско, SPRINT timing - Goca&Sisko Corporated.  

 

Сви учесници такмичења добиће диплому – захвалницу за учешће на овој хуманитарној 

манифестацији. 

 

У Београду, 21.5.2014. 

mailto:pk11april@yahoo.com

