
 
 
 
 
 

 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ЛЕТЊЕ ПРВЕНСТВО ЦС 2018. ГОДИНА 

 Приређивач  првенства је Пливачки савез централне Србије, који преко својих 
органа ближе уређује  и утврђује пропозиције. Првенство се одржава у складу са 
ФИНА правилима пливања и др. општим актима ПСЦС и ПСС.  

 Летње првенство се одржава у два кола, и то: 1. коло 16. Jуна, a 2. Коло 30. Јуна 2018. 
године u 50 м. базену  у Крагујевцу и Крушевцу. Оба кола се одржавају из једног 
дела. 

 Мерење времена је аутоматско-електронско.  

 Првенство је појединачно, за све категорије. (Уазни пионири, Пионири, Кадети, 
Мл. Јуниори, Ст. Jуниори и Апсолутна категорија). Екипни победници се добијају 
након зимског и летњег првенства збиром бодова свих категорија, првих 8 (осам) 
пливача у свакој категорији малим бодовима (10,8,6,5,4,3,2,1), штафете се бодују 
дуплим малим бодовима. 

 Троје првопласираних  по категоријама,  и дисциплинама награђују се медаљамa,  
као и плакетама најуспешнији мушки и женски такмичар сваке категорије на крају 
свих првенстава ЦС (зимска и летња), збиром ФИНА бодова 4 (четири) најбоље 
испливана резултата: и то 2 (два) са зимских  и 2 (два) са летњих првенстава. 

 Право наступа имају сви клубови и пливачи регистровани у складу са Законом o 
спорту, и др.  нормативним актима ПСС и ПСЦС. Сваки клуб сноси одговорност o 
здравственој способности својих такмичара. Сваки пливач има право наступа у три 
индивидуалне трке и једној штафети на сваком од два кола зимског првенства. 
Сваки клуб има право пријаве једне штафете по категорији.  

 Пријавна такса-стартнина се наплаћује по трци и износи 250 динара. За штафете се 
не наплаћује стартнина. Годишња чланарина клубова за 2018 годину je 6.000,00 
динара, и иста се мора уплатити  дo 15. јуна 2018. годинe. 

 Почетак оба кола летњег првенства ЦС je у 11,00 часова, док je почетак 
распливавања и техничког састанка 1 сат раније. 

 Трка 400 м. Слободним стилом  у оба пола ограничава се на 6 минута,  и сви 
пливачи  који испливају времена изнад  6 минута неће се бодовати за екипни 
пласман. 

 Категорија улазних пионира се ограничава на дисциплине 50, 100 и 200 м. 
Слободно, 50 м. Леђним, 50 м. Прсним, и 50 м. Делфин стилом. 

 Све штафете су затворене сем апсолутне у којој могу пливати пливачи било које 
категорије. 

 УО у договору са судијском комисијом делегира шесторо судија на сваком колу ЦС. 



 
 
 
 
 

 

 

 Рок за пријаве је 48 сати пре почетка такмичења у „lenex“ формату на  маил адресе: 
boki86nis@gmail.com;  mladen.velicko@gmail.com;  ninoslav014@gmail.com 

      1.Коло 14.06.2018 г. до 11,00 ч.;      2. Коло  до 28.06.2018. г. до 11,00 ч. 

 

 У прилогу категорије и програм оба кола  летњег првенства ЦС: 

 

Категорије 
 

Мушка Категорија Женска 

2008 
Улазна 

пионирска 
УП 

2009 

2006 –07 Пионирска П 2007-08 

2004-05 Кадетска K 2005-06 

2002-03 
Мл. 

Јуниорска  
MJ 

2003-04 

2000-01 
Ст. 

Јуниорска СЈ 
2001-02 

Отворена Апсолутна A Отворена 

 
 

П Р О Г Р А М 
 
 

1. Коло  2. Коло 

50 Слободно Све категорије 400 Слободно Без најмлађих 
200 Леђно Без најмлађих 50 Прсно Све категорије 
200 Делфин Без најмлађих 100 Делфин Без најмлађих 
100 Прсно Без најмлађих 100 Леђно Без најмлађих 
50 Леђно Све категорије 200 Прсно Без најмлађих 
200 Слободно Све категорије 50 Делфин Све категорије 
200 Мешовито Без најмлађих 100 Слободно Све категорије 

4 x 50 Мешовито 
M/Ж 

УП, П, K, MJ+СJ, 
A 

4 x 50 Слободно 
M/Ж 

УП, П, K, MJ+СJ, 
A 
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