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Управни одбор ПС РС на 14. електронској сједници, одржаној 25.02.2016. године у
Бањалуци, доноси:
П Р О П О З И Ц И Ј Е
за одржавање првенстава Републике Српске
Члан 1.
Првенства Пливачког савеза Републике Српске (ПС РС) и остала такмичења која
организује ПС РС одржавају се према ФИНА правилима и према овим
пропозицијама.
Члан 2.
Појединачна и екипна првенства организују се у следећим категоријама:
1. Млађи пионири, узраста 12.година и млађи, жене 10.година и млађе;
2. Пионири,
узраста 13 и 14.година, жене 11. и 12.година;
3. Кадети,
узраста 15. и 16.година, жене 13. и 14.година;
узраста 17. и 18.година, жене 15. и 16.година;
4. Омладинци,
5. Апсолутно.
НАПОМЕНА:
Првенства су затворена за сваку категорију осим за Апсолутно.
Члан 3.
Првенства се организују тако да се заједно одржавају за све категорије.
Члан 4.
Право наступа имају клубови и такмичари који су испунили следеће услове:
1. Да су регистровани у складу са правилником о регистрацији;
2. Да су измирили све обавезе према пливачком савезу;
3. Да испуњавају услове прописане овим пропозицијама.
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Члан 5.
Сви пливачи који учествују на такмичењима морају бити љекарски прегледани.
Сви пливачи морају имати такмичарске легитимације.
Контролу такмичарских легитимација врши Делегат такмичења на састанку
делегата.
Контрола појединог такмичара, ради утврђивања идентитета, или неког другог
разлога, може бити извршена у било ком тренутку такмичења.
Уколико представник клуба нема код себе спортску легитимацију пливача или
потврду савеза о процесу регистрације, тај пливач не може наступити.
Члан 6.
Управни одбор Савеза, преко делегата такмичења, задржава право да изврши
допинг контролу такмичара у складу са договором са антидопинг агенцијом.
Допинг контролу може вршити само овлашћеа агенција, Агенција за антидопинг
контролу БиХ.
Организатор је дужан да обезбеди услове за несметан рад допинг контроле.
Са резултатима допинг контроле Управни одбор ће упознати све клубове и
пливаче.
Члан 7.
Пријава за такмичење врши се искључиво у ленекс формату.
Пријава се доставља на е-маил адресу Савеза: plivackisavez.rs@gmail.com те емаил адресу електронске обраде података – ИСТОВРЕМЕНО. Уколико, приликом
слања пријаве, не пошаљете исту истовремено на обје адресе, пријава НЕЋЕ бити
прихваћена.
Пријава мора стићи, на горе наведене адресе, најкасније до сриједе до 24,00 часа.
Прелиминарне стартне листе биће постављене на Веб страници најкасније до
четвртка у 12,00 часова.
У пријави мора бити наведено име и презиме делегата-овлашћеног представника
клуба.
Ако, на такмичењу, делегат клуба не може, из неких разлога, више обављати ту
функцију, Клуб га може замијенити другим делагатом и о томе обавијестити
делегата такмичења.
У пријави мора бити наведено име и презиме делегата-овлашћеног представника
клуба. Ако на такмичењу Делегат клуба не може, из неких разлога, више
обављати ту функцију, Клуб га може замјенити другим делегатом и о томе
обавијестити делегата такмичења.
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У пријави
последњој
Такмичар
испливано
дана.

Члан 8.
за такмичење, такмичару се уписује најбоље испливано вријеме у
години, односно најкасније од посљедњег републичког првенства.
може бити пријављен без времена (НТ) само у случају да нема
вријеме у тој дисциплини ни на једном такмичењу у последњих годину

Члан 9.
За појединачно првенство клуб има право да пријави неограничен број такмичара
у свакој индивидуалној дисциплини програма и по једну штафету по категорији.
Штафета која се рачуна за бодовање у сениорској конкуренцији мора
бити посебно номинована у пријави.
Нпр. Ако се штафета у кадетској конкуренцији номинује за сениорску, осваја
бодове у кадетској и у сениорској конкуренцији, уколико је одговарајуће
пласирана. Друга клупска штафета у категорији јуниора, пионира и др. може
имати више бодова али не може остварити пласман у апсолутној већ само она која
је најављена као сениорска.
У једном дијелу програма такмичар има право наступа у двије индивидуалне
дисциплине и у штафети. У штафети могу пливати само такмичари који су
пријављени за то такмичење.
Уколико такмичар плива само у штафети дужан је, такође, платити стартнину.
Уколико се такмичар пријављен у штафети разболи и добије увјерење од
дежурног љекара да не може наступити, може бити замјењен другим пливачем, уз
обавјештење судијског апарата и измјену у стартној листи.
Уколико такмичар буде пријављен за више наступа у једном дијелу такмичења,
признају се прве двије пријаве за дисциплине које су, по реду, утврђене
распоредом – програмом такмичења.
Члан 10.
Ван конктенције (ВК), на републичким такмичењима, може се наступити само уз
одобрење савеза – на претходни упит канцеларији савеза. У том случају такмичар
наступа у првој групи.
Члан 11.
Пријављени такмичар може бити одјављен прије почетка првенства. Коначне
одјаве врше се на техничком састанку, један сат прије почетка такмичења.
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Клуб чији се такмичар не појави на старту, а није правовремено одјављен, плаћа
казну у висини од 20(двадесет) КМ, за сваког такмичара који се не појави на
старту.
Такмичар који се не појави на старту, а није правовремено одјављен, нема право
наступа у том дијелу такмичења, а ако је пријављен у штафети не може бити
замјењен и у том случају штафета неће моћи наступити.
Такмичару који је дисквалификован неће се уписати испливано вријеме у
записнику такмичења.
Сви такмичари плаћају стартнину у износу од 20 (двадесет)КМ.
Члан 12.
Клуб за кога се утврди да је дао нетачне податке о испливаном времену
такмичара, у пријави за такмичење (а не може доказати), казниће се са 300
(тристотине) КМ.
За нетачно пријављено годиште такмичара, као и лажно име, клуб ће бити
кажњен новчаном казном у износу 1.000,00 (хиљаду) КМ, уз покретање
дисциплинског поступка за одговорно лице у клубу.
Члан 13.
Капе пливача, на овим такмичењима, могу бити: клупске, са знаком савеза или РС
или неутралне (дозвољено је име спонзора клуба или пливача). Уколико се догоди
да пливач наступи са ознаком друге државе на капи – биће дисквалификован.
Пливачки костими, које пливачи користе, морају бити на листи одобрених костима
– ФИНА.
Пливач који наступи са костимом који није на листи одобрених, биће
дисквалификован и неће моћи даље наступати на том такмичењу, уз покретање
дисциплинског поступка. За контролу костима задужен је Врховни судија и
судијски апарат у цјелости.
Члан 14.
На такмичењу се плива на онолико стаза колико је плоча електронике, поштујући
правило да се не може пливати у оним стазама у којима су фиксиране степенице.
Члан 15.
Побједник у свакој индивидуалној дисциплини или штафетним дисциплинама, у
свакој категорији, стиче наслов првака за текућу годину.
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Проглашење побједника врши се по завршетку неке дисциплине програма а како
је назначено у стартним листама.
Освајачи медаља ОБАВЕЗНИ су да се појаве на побједничком постољу у
одговарајућој спортској опреми, мајицицама или тренеркама (не у купаћим
костимима). Ако такмичар није одговарајуће одјевен неће му бити уручена
медаља.
Непојављивање на додјели медаља кажњава се новчаном казном од 20 (двадесет)
КМ. Изузетак може бити ако је такмичар, због ''згуснутог распореда'', на помоћном
старту.
Три првопласирана такмичара као и три првопласиране штафете, у свакој
дисциплини и категорији, награђују се медаљама пливачког савеза.
Три првопласиране екипе, у укупном пласману, добијају ПЕХАРЕ савеза, у свакој
категорији.
Награде обезбеђује организатор такмичења.
Бодовање се врши сабирањем бодова по ФИНА таблицама, посебно за женску а
посебно за мушку конкуренцију. На зимском и летњем првенству бодује се првих 8
(осам) такмичара, те по једна штафета.
Збир бодова у обје конкуренције (мушкарци и жене) одређује екипни поредак
клубова.
Проглашење побједника у екипној конкуренцији врши се одмах по завршетку
трећег дијела такмичења.
Организатор може додијелити појединцима и/или екипама посебне награде а
врсте награда и критеријуме по којима ће их додјељивати мора објавити прије
почетка такмичења.
Члан 16.
Састави група у индивидуалним и штафетним дисциплинама одређује се према
броју пријављених такмичара, а на основу резултата.
Група са најбољим резултатима наступиће као последња у тој дисциплини
програма такмчења.
Члан 17.
Сва првенства почињу у 9 (девет) часова прије подне и у 17 (седамнаест) часова
послије подне.
Распливавање је 1 (један) сат прије почетка сваког дијела такмичења.
Уколико је на такмичењу већи број такмичара па се не може поштовати сатница,
или такмичење завршити у предвиђеном времену, Врховни судија може одобрити
тзв. ''летећи старт'', или помјерити почетак неког дијела првенства о чему
делегати клубова морају бити благовремено обавјештени.
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Члан 18.
Технички састанак (састанак делегата-представника клубова) одржава се 1 (један)
сат прије почетка првог дијела такмичења.
Састанком руководи Делегат такмичења и Врховни судија.
На састанку се води Записник, који се доставља канцеларији савеза заједно са
извјештајима службених лица, делегата и врвовног судије.
О времену и мјесту одржавања састанка организатор такмичења дужан је
правовремено обавијестити све клубове учеснике.
Састанак делегата може се одржати по потреби а на захтјев делегата такмичења,
у било ком тренутку у току такмичења.
Члан 19.
На такмичењима се врши електронско мјерење времена.
Уколико на такмичењу откаже електронски систем за мјерење времена, Врховни
судија може дозволити и ручно мјерење али се такав резултат не може
вредновати као рекорд, а у записнику се мора назначити да је ручно измјерено
вријеме.
Стручни одбор ПС РС води евиденцију рекорда по категоријама и дисциплинама.
На првенствима се врши електронско мјерење времена.
Стручни одбор ПС РС води евиденцију рекорда РС по категоријама и
дисциплинама.
Члан 20.
Службено отварање такмичења је у 16,45 часова првог дана такмичења.
На дефилеу учесника испред клуба обавезно учествује тренер или делегат клуба.
Првенство ће отворити представник ПС РС или лице које организатор одреди уз
претходно одобрење УО ПС РС.
На отварању републичког првенства подиже се застава и свира химна Републике
Српске.
Члан 21.
За првенства РС или КУП РС, врховног судију, стартера и главног мјериоца
времена, делегира Збор судија а потврђује УО ПС РС.
Делегата такмичења одређује Управни одбор ПС РС.
Трошкови делегираних службених лица иду на терет организатора такмичења.
Члан 22.
Клубови могу контактирати са делегатом такмичења, улагати приговоре и жалбе,
само преко делегата клуба.
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По уоченој неправилности, у року 15 минута, делегат клуба може тражити
објашњење од врховног судије који му може одмах дати одговор. Уколико делегат
клуба није задовољан, у року 30 минута може написати жалбу делегату
такмичења, уз уплату таксе у износу од 50,00 (педесет) КМ. О жалби одлучује
петочлана комисија у саставу: Врховни судија, Стартер и по један судија на
окрету, циљу и судија стила. Комисија одлучује већином гласова и не може бити
уздржаних. Усмени одговор на жалбу даје се у року од 30 (тридесет) минута од
запримљене жалбе а писани најкасније у року од 1 (једног) сата по завршетку тог
дијела такмичења. Снимак трке, направљен камером, мобилним телефоном и
другим електронским уређајима, неће бити прихваћен.Накнадни приговори неће
се узимати у разматрање. Уколико жалба буде повољно ријешена, такса се враћа
уплатиоцу.
Уколико представник клуба улаже жалбу, на неправилан наступ такмичара
(регистрација, година рођења) дужан је платити жалбену таксу у износу 100,00
(стотину) КМ. Уколико жалба буде повољно ријешена, такса се враћа уплатиоцу.
Члан 23.
ПРОГРАМ ПРВЕНСТВА:
1.ДИО

2.ДИО
м прсно

3.ДИО

50 м делфин

50

400 м слободно

200 м слободно

100 м слободно

100 м прсно

200 м леђно

200 м делфин

100 м леђно

100 м делфин

100 мјешовито ( 25m )

50 м слободно

400 м мјешовито (П,K,O,A)

200 м прсно

200 м мјешовито

50

м леђно

1500 м слободно ( M П,K,O,A)
800 м слободно (Ж-П,К,О,А)
(М-МП)

4 x 50 м слободно (МП)

4 x 200 м слободно(П,K,O,A )

4x 100
П,K,O,A)
4x100 м слободно

м

мјешовито

4x 50 м мјешовито (МП)

(
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Члан 24.
На првенству није дозвољено накнадно пливање на резултат, рекорд и слично.
Рекорд се може најавити у било којој дисциплини ако такмичар старта први.
Члан 25.
Задржавање тренера поред пливалишта, давање ритма свом пливачу или
пливачима (звиждањем, пљескањем и слично), повлачи дисквалификацију
такмичара, једног или више из тог клуба, уколико их је више у тој дисциплини.
Члан 26.
Уколико је трка у некој дисциплини стартала пливач,, који је закаснио на старт, не
може ускочити у базен и пливати. Казна за овакав прекраш је дисквалификација
са такмичења, брисање резултата са тог такмичења и покретање дисциплинског
поступка.
Члан 27.
Приређивач првенстава и Куп такмичења Републике Срспке је Пливачки савез
Републике Српске.
УО ПС организацију може повјерити градском савезу, клубу или удружењу које
може организовати такмичење поштујући правила за приређивање првенстава.
Организација такмичења, на овај начин, додјељује се путем договора или уговора.
Члан 28.
Управни одбор ПС РС задржава право да, у случају да нема заинтересованих за
организацију такмичења, у потпуности преузме организацију првенства под
посебним условима. Садржај посебних услова УО ће дефинисати за сваки
конкретан случај.
Члан 26.
Управни одбор ПС РС задржава право измјене пропозиција до предаје коначних
пријава.

ПРЕДСЈЕДНИК УО ПС РС
Ведран Митровић

