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ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ: 
 

 
Члан 1.  

 
Приређивач и организатор државних првенстава Србије је Пливачки савез 

Србије (даље у тексту ПСС) који преко својих органа и одбора утврђује ове 

пропозиције за текућу такмичарску годину. Државна првенства Србије одржавају се 

у складу са спортским правилима ПСС и ФИНА правилима. 

 
Члан 2. 

 
Државна првенства Србије у зимском делу сезоне су: 

 
1. Појединачно и екипно државно првенство Србије за пионире у базену 

дужине 25m (такмичари рођени 2008. и 2007. године и такмичарке рођене 2009. 

и 2008. године); 

2. Појединачно и екипно државно првенство Србије за кадете у базену дужине 

25m (такмичари рођени 2006. и 2005. године и такмичарке рођене 2007. и 2006. 

године); 

3. Појединачно и екипно државно првенство Србије за јуниоре (такмичари 

рођени 2004, 2003, 2002 и 2001. и такмичарке рођене 2005, 2004, 2003. и 2002. 

године) и у апсолутној конкуренцији (такмичари рођени 2006. и старији и 

такмичарке рођене 2007. и старије) у базену дужине 25m; 

 
Државна првенства Србије у летњем делу сезоне су: 

 
1. Појединачно и екипно државно првенство Србије за пионире у базену 

дужине 50m (такмичари рођени 2008. и 2007. године и такмичарке рођене 2009. 

и 2008. године); 

2. Појединачно и екипно државно првенство Србије за кадете у базену дужине 

50m (такмичари рођени 2006. и 2005. године и такмичарке рођене 2007. и 2006. 

године); 

3. Појединачно и екипно државно првенство Србије за јуниоре (такмичари 

рођени 2004, 2003, 2002 и 2001. и такмичарке рођене 2005, 2004, 2003. и 2002. 

године) и у апсолутној конкуренцији (такмичари рођени 2006. и старији и 

такмичарке рођене 2007. и старије)  у базену дужине 50m; 
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Члан 3. 
 

Право наступа на државним првенствима Србије у пливању имају клубови, 

организације и такмичари који су задовољили следеће услове: 

- да су спортска удружења чланови ПСС; 

- да су такмичари регистровани у складу са Регистрационим правилником ПСС; 

- да  такмичари по  години рођења задовољавају одредбе ових Пропозиција за свако 

првенство Србије; 

- да су спортске организације измириле све обавезе према ПСС; 

- да су задовољили све одредбе ових Пропозиција. 

 

Члан 4. 

 

Сви такмичари који учествују на државним првенствима Србије, 

такмичењима у организацији ПСС и такмичењима у систему ПСС 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.  

Поред ускраћивања наступа, клуб ће бити кажњен новчано за свако 

појединачно непојављивање на старту у складу Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси, надокнада и казни за текућу годину.  

Врховни судија има обавезу да о томе обавести комесара такмичења, који све 

везано за догађај бележи у извештају. 

 

Члан 6. 

 

Спортска удружења која желе да њихови такмичари учествују на државним 

првенствима Србије и такмичењима у организацији ПСС морају измирити све 

обавезе према ПСС. Рок за достављање потврде о измирењу обавеза је најкасније 48 

сати пре почетка такмичења.  

 У случају да удружење не измири своје обавезе према ПСС 48 сати пре 

почетка такмичења, пријава неће бити узета у разматрање и уврштена у стартну 

листу. 

Не постоји могућност померања рока за измирење обавеза према ПСС. 
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Члан 7. 

 

Сви такмичари који учествују на државним првенствима Србије и 

такмичењима у организацији ПСС 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 РС). 

Спортска удружења сносе сву законску и материјалну одговорност за 

здравствену способност пријављених такмичара и у складу са тим издају потврду на 

меморандуму удружења којом потврђују да су пријављени такмичари обавили прегледе 

у складу са Законом о спорту и горе наведеним правилником. 

 

Члан 8. 

 

Спортска удружења, односно њихови делегати имају обавезу да комесару 

такмичења или Стручној служби ПСС доставе оверену потврду на меморандуму 

удружења којом потврђују да су пријављени такмичари обавили прегледе у складу са 

Законом о спорту и Правилником Министарства омладине и спорта РС о утврђивању 

здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање 

на спортским такмичењима, најкасније до краја састанка делегата, a пре почетка 

такмичења. Потврда обавезно садржи име, презиме и регистарски број из 

такмичарске легитимације сваког такмичара. 

Уколико делегат удружења не достави потврду о утврђеној здравственој 

способности такмичара у прописаном року, тим такмичарима ће бити ускраћен наступ 

на такмичењу, а  удружење ће за сваког такмичара чије се име налази у стартној листи 

бити новчано кажњен за свако појединачно непојављивање на старту у складу са 

Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину.  

Не постоји могућност достављања потврде о утврђеној здравственој 

способности после старта такмичења. 

 

Члан 9. 

 

ПСС на првенствима Србије и на такмичењима у организацији ПСС, у 

сарадњи са Антидопинг агенцијом Србије,  задржава право да изврши антидопинг 

контролу у складу са важећим спортским правилима ПСС и Законом о спречавању 

допинга у спорту. 

 

Члан 10. 

 

Државна првенства Србије су затворена за све узрасне категорије. 

Категорију пионира чине такмичари рођени 2008. и 2007. године и такмичарке 

рођене 2009. и 2008. године. 

Категорију кадета чине такмичари рођени 2006. и 2005. године и такмичарке 

рођене 2007. и 2006. године). 

Категорију јуниора чине такмичари рођени 2004, 2003, 2002 и 2001. и 
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такмичарке рођене 2005, 2004, 2003. и 2002. године). 

Државна првенства Србије  у апсолутној конкуренцији су отворена за узрасне 

категорије кадета, јуниора и сениора, односно за такмичаре рођене 2006. године и 

старије и такмичарке рођене 2007. године и старије.   

 

Члан 11. 

 

На свим државним првенствима Србије, победник у свакој индивидуалној 

дисциплини или штафети стиче  наслов „првака Републике Србије“ за одговарајући део 

сезоне и категорију, односно конкуренцију у текућој години. 

Проглашење победника у појединачној конкуренцији, у индивидуалним 

дисциплинама и штафети, врши се по распореду дефинисаном у програму такмичења.  

Проглашење екипног победника врши се одмах по завршетку целокупног 

такмичарског програма. 

 

ПРАВО  НАСТУПА 

 

Члан 12. 

 

На летњем и зимском Појединачном и екипном државном првенству Србије 

за пионире и кадете свака организација има право да пријави неограничени број 

такмичара у свакој индивидуалној дисциплини такмичарског програма и неограничен 

број штафета по делу такмичења. 

 Један такмичар може да наступи у највише две (2) индивидуалне дисциплине 

и једној (1) штафети по делу такмичења. 

 

Члан 13. 

 

На летњем и зимском Појединачном и екипном државном првенству Србије 

за јуниоре и у апсолутној категорији свака организација има право да пријави 

неограничени број такмичара у свакој индивидуалној дисциплини такмичарског 

програма и највише две штафете по делу такмичења, односно по такмичарској 

категорији.  

Сваки такмичар у јуниорској и апсолутној конкуренцији нема ограничење у 

броју индивидуалних дисциплина по делу такмичења и може да наступи у само једној 

штафети по делу такмичења.   

 

Члан 14. 

 

Сви пријављени такмичари који не испуњавају одредбе чланова од 4 - 8 ових 

пропозиција немају право наступа на државним првенствима Србије и на такмичењима 

у организацији ПСС. 
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ПРИЈАВЕ, НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ И ОДЈАВЕ ПРЕ ПОЧЕТКА ТАКМИЧЕЊА 

 

 

Члан 15. 

 

Пријаве за сва државна првенства Србије врше се путем електронског фајла 

који је на интернет презентацији ПСС доступан најмање 10 дана пре почетка сваког 

државног првенства. 

Коначне пријаве се шаљу 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 у складу са ФИНА правилима не старији од 15 месеци 

од датума одржавања такмичења; 

   - 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 * Клуб који пријави штафету 48 сати 

пре почетка такмичења (или 24 сати пре почетка такмичења, уз плаћање 

таксе за накнадно пријављивање), може  простим сабирањем најбољих 

времена својих такмичара (не старијих од 15 месеци од датума одржавања 

такмичења) који пливају штафету, да пријави збирно време  са којим улази у 

стартну листу. Коначан, поименични састав штафета клуб може пријавити и 

за записничким столом пре почетка сваког дела такмичења у коме се плива 

одређена штафета. Уколико клуб који је пријавио састав штафете, са 

пријавним временом промени неког члана штафете пре почетка дела 

такмичења у којем та штафета наступа, не мења се распоред у стартној 

листи.  

Члан 16. 

 

Спортско удружење, поред такмичара који наступају на првенствима Србије и 

такмичењима у организацији ПСС, истовремено су у обавези да пријаве делегате, 

спортске стручњаке и стручњаке у спорту (тренере и судије) у електронском пријавном 

фајлу.  

Приликом пријаве пливачких стручњака и пливачких судија поред имена и 

презимена неопходно је навести и број дозволе за рад, односно судијске легитимације.  
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Члан 17. 

 

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  и то за: 

 

 

1. Појединачно и екипно зимско државно првенство Србије за пионире –  
до 21. марта 2019. год. у 16:30; 

 

2. Појединачно и екипно зимско државно првенство Србије за  кадете –  

до 28. марта 2019. год. у 16:03; 

 

3. Појединачно и екипно летње државно првенство Србије за пионире – 

до 27. јуна 2019. год. у 16:30; 

 

4. Појединачно и екипно летње државно првенство Србије за  кадете –  

до 25. јула 2019. год. у 16:30; 

 

5. Летње појединачно и екипно државно првенство  Србије  за јуниоре и у 

апсолутној  конкуренцији - до 31. јула 2019. год. у 9:30; 

 

6. Зимско појединачно и екипно државно првенство Србије за јуниоре и у 
апсолутној конкуренцији - до 11. децембра 2019. год. у 9:30; 

 

 

Пријем исправних пријава потврђује се електронски. 

 

Члан 18. 

 

Такмичар односно екипа могу се накнадно пријавити по истеку рока за пријаве 

дефинисаног у члану 16. и 17. ових Пропозиција уз уплату Таксе за накнадно 

пријављивање такмичара и чланова такмичења.  

Накнадне пријаве се врше електронски, у току трајања рока за достављање 

одјава, 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 најкасније 24 сата пре почетка 

првог дела такмичарског програма (пре закључивања и објављивања стартних листа).  

Никакве измене нису могуће по објављивању стартних листа.    

 

Члан 19. 

 

Оператер задужен за израду стартне листе прихвата накнадне пријаве тек по 

потврди Стручне службе да је измирена Такса за накнадну пријаву.  

Све одобрене накнадне пријаве потврђују се електронски. На потврди накнадне 

пријаве јасно су назначени датум и време накнадне пријаве.  

 

 

mailto:prijave@serbia-swim.org.rs
mailto:prijave@serbia-swim.org.rs
mailto:info@serbia-swim.org.rs
mailto:prijave@serbia-swim.org.rs
mailto:info@serbia-swim.org.rs
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Члан 20. 

 

Спортско удружење које жели да изврши накнадну пријаву по истеку рока за 

пријављивање дужан је да уплати Таксу за накнадно пријављивање и да потврду о 

уплаћеној такси достави Стручној служби ПСС најкасније 24 сата пре почетка 

такмичења.  

Такса се уплаћује на текући рачун ПСС или у просторијама ПСС. Уплата таксе у 

просторијама ПСС врши се најкасније до истека радног времена један дан пре почетка 

такмичења. 

 

Члан 21. 

 

У случају да спортско удружење изврши накнадно пријављивање такмичара у 

року предвиђеном за накнадне пријаве, а не достави Стручној служби ПСС доказ о 

уплати Таксе за накнадно пријављивањ, или не изврши уплату таксе у просторијама 

ПСС, накнадна пријава ће бити одбијена, а накнадно пријављени такмичари неће бити 

уврштени у стартну листу. 

 

Члан 22. 

 

Не постоји могућност померања рока за достављање доказа о уплати или 

уплаћивања Таксе за накнадно пријављивање такмичара после прописаног рока.  

 

Члан 23. 

 

Пријављени такмичар се може одјавити најкасније 24 сата пре почетка првог 

дела такмичења. Одјаве се врше електронски, на е-маил адресу: prijave@serbia-

swim.org.rs, а копија електронске одјаве се обавезно шаље на е-маил адресу: 

info@serbia-swim.org.rs.  

Пријем одјаве се потврђује електронски. 

 

Члан 24. 

 

Уколико пријављени такмичар у пријави нема неке од тражених података, или 

их не достави у задатим роковима неће се уврстити у стартну листу. 

 

Члан 25. 

 

У стартној листи наћи ће се искључиво пријаве такмичара у индивидуалним 

дисциплинама, односно пријаве штафета које буду извршене на начин и у складу са 

временским роковима који су наведени у члановима 15 - 24. 

Објављивање стартне листе на званичној интернет презентацији ПСС врши се 

тачно 24 сата пре почетка првог дела такмичарског програма. 

 

Члан 26. 

 

Корекције стартних листа по истеку рока за пријаве и одјаве, односно по 

mailto:prijave@serbia-swim.org.rs
mailto:prijave@serbia-swim.org.rs
mailto:office@serbia-swim.org.rs
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објављивању на интернет презентацији ПСС нису могуће, изузев у случају када се 

утврди да је у истој направљена техничка грешка.  

Делегат удружења има право да, најкасније до краја састанка делегата, пријави 

техничку грешку, а комесар такмичења је дужан да пријављену грешку наведе у 

записнику. Све грешке пријављене у наведеном року морају бити исправљене до 

почетка такмичења.  

Комесар такмичења дужан је да упозна делегате и судије са насталим 

корекцијама.  

 

ОДЈАВЕ ЗА ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 27. 

 

Ако се пријављени такмичар разболи или повреди после састанка делегата, 

односно за време трајања такмичења, дежурни лекар утврдиће да ли је такмичар 

способан да се такмичи у наставку првенства и свој закључак констатоваће на 

прописаном формулару. 

 

Члан 28. 

 

Ако на захтев делегата или такмичара дежурни лекар на такмичењу утврди да 

такмичар није у стању да наступи до краја такмичења, такмичар се уз оверено 

лекарско уверење-образац писмено одјављује са свих дисциплина до краја 

такмичења без санкција.  

У случају да је наведени такмичар био пријављен као члан штафете, делегат 

може да изврши промену у саставу штафете пре старта поменуте дисциплине 

попуњавањем одговарајућег формулара. У случају да нема замене за одјављеног 

члана штафете, штафета се такође одјављује без санкција.  

Одјављивање такмичара и/или штафете неће се узети у разматрање у случају 

недостатка неког од прописаних докумената: лекарског уверења-обрасца и 

попуњеног формулара за одјаву. У формулару за одјаву морају се тачно навести све 

дисциплине са којих се такмичар одјављује.  

Сва документација предаје се комесару такмичења који догађај уноси у 

извештај и о догађају обавештава врховног судију и оператера. 

 

Члан 29. 

 

Ако на захтев делегата или такмичара, дежурни лекар на такмичењу утврди 

да се такмичар лоше осећа и тренутно није у стању да наступи због акутних 

здравствених и других тегоба које се могу отклонити у току трајања такмичења, 

такмичар се уз оверено лекарско уверење-образац може писмено одјавити са свих 

дисциплина до краја тог дана без санкција.   

У случају да је наведени такмичар био пријављен као члан штафете, делегат 

може извршити промену у саставу штафете пре старта поменуте дисциплине 



 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

С
т
р
ан

а1
0

 

попуњавањем одговарајућег формулара. У случају да нема замене за одјављеног 

члана штафете, штафета се такође одјављује без санкција.  

Одјављивање такмичара и/или штафете неће се узети у разматрање у случају 

недостатка неког од прописаних докумената: лекарског уверења-обрасца и 

попуњеног формулара за одјаву. У формулару за одјаву морају се тачно навести све 

дисциплине са којих се такмичар одјављује. Сва документација прилаже се комесару 

такмичења који догађај уноси у извештај и о догађају обавештава врховног судију и 

оператера. 

У случају да се после наступа акутних здравствених и других тегоба за време 

такмичења здравствено стање такмичара поправи, такмичар изјави да се осећа боље 

и да сматра да је у стању да наступи делегат о томе обавештава комесара такмичења 

који може да одобри даљи наступ поменутог такмичара само у случају када дежурни 

лекар након прегледа такмичара званично утврди да је такмичар здравствено 

способан да настави такмичење. Такмичар у наставку такмичења може да настави са 

наступима искључиво у дисциплинама које су предвиђене за следећи дан. Сва 

документација се прилаже комесару такмичења који догађај уноси у извештај и о 

догађају обавештава врховног судију и оператера. 

Комесар има право и да не дозволи такмичару да наступи до краја такмичења 

ако после консултација са лекаром и делегатом утврди да то није у најбољем 

интересу за такмичара или ако утврди да такмичар, односно клуб злоупотребљава 

ову одредбу пропозиција. Сва документација се прилаже комесару такмичења који 

догађај уноси у извештај и о догађају обавештава врховног судију и оператера. 

У случају да се стање такмичара не промени, делегат је дужан да о томе 

обавести комесара такмичења. У том случају делегат наставља са процедуром 

одјављивања наступа такмичара за тај дан или одјављује такмичара са свих 

пријављених дисциплина до краја такмичења попуњавањем новог формулара за 

одјаву уз лекарско уверење. У формулару за одјаву се морају тачно навести све 

дисциплине са којих се такмичар одјављује. Сва документација се прилаже 

комесару такмичења који догађај уноси у извештај и о догађају обавештава 

врховног судију и записнички сто.  

 

Члан 30. 

 

На Летњем и зимском појединачном и екипном државном првенству Србије 

за јуниоре и у апсолутној конкуренцији одјаве за финалне, односно полуфиналне трке 

врше се најкасније 30 минута по објављивању коначних резултата у квалификацијама 

за одређену дисциплину. Делегат писмено одјављује такмичара на прописаном 

формулару за одјаву полуфинала, односно финала.  

Одјавна такса је дефинисана Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, 

надокнада и казни за текућу годину. 

У случају да се у задатом временском року не изврши писмена одјава 

такмичара и пласирани такмичар не наступи у финалној, односно полуфиналној трци, 

удружење ће бити кажњено новчаном казном у складу са Одлуком Управног одбора 

ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину. 
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У случају да се на помоћном старту полуфиналне или финалне трке не појави 

један или више такмичара, њихово место ће заузети такмичари одређени као резерве у 

тој дисциплини. Такмичари одређени као резерве дужни су да се појаве на помоћном 

старту у прописано време. 

У случају да се у задатом временском року не изврши писмена одјава 

такмичара одређених као резерве и такмичар одређен као резерва се не појави на 

помоћном старту финалне, односно полуфиналне трке, удружење ће бити кажњено 

новчаном казном у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, 

надокнада и казни за текућу годину као у случају непојављивања на старту без обзира 

да ли је пливач наступио у трци или не. 

  

Члан 31. 

 

О свим евентуалним изменама у стартној листи насталим због 

одјављивања такмичара обавештавају се судије које измену уносе у своје стартне 

листе, спикер јавно објављује измену преко озвучења и измењена стартна листа се 

објављује на интернет страници. 

 

НЕПОЈАВЉИВАЊЕ НА СТАРТУ 

 

Члан 32. 

 

Свако појединачно непојављивање такмичара чије се име налази у стартној 

листи на старту једне од пријављених дисциплина, а да претходно није одјављен на 

прописан начин, повлачи новчану казну за удружење  у складу са Одлуком 

Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину. 

 

Члан 33. 

 

У случају да се пријављени такмичар не појави на такмичењу и не наступи у 

свим пријављеним дисциплинама, а делегат не попуни формулар за одјаву уз лекарско 

уверење и најкасније у року од 72 сата по завршетку првенства не приложи оверено 

лекарско уверење Стручној служби ПСС, удружeње се кажњава новчано за свако 

појединачно непојављивање на старту у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси, надокнада и казни за текућу годину. 

Попуњен формулар за одјаву без овереног лекарског уверења не узима се у 

обзир. Исто важи и за оверено лекарско уверење без попуњеног формулара за одјаву. У 

формулару за одјаву се морају тачно навести све дисциплине са којих се такмичар 

одјављује.  

Сва документација се доставља комесару такмичења који догађај уноси у 

извештај. 
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СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И РЕДОСЛЕД ТАКМИЧАРА ПО ГРУПАМА 
 

Члан 34. 

  

Састав и број група, односно распоред такмичара у свим индивидуалним 

дисциплинама и штафетама, које су на програму такмичења одредиће се према броју 

пријављених такмичара за појединачну дисциплину, односно према вредности 

пријављених резултата. Група са најбољим резултатима наступиће као последња 

група у тој дисциплини такмичарског програма (Према ФИНА правилима 

пливања SW 3). По завршетку дисциплине извршиће се рангирање такмичара у 

односу на испливани резултат. 

 

Члан 35. 

 

На такмичењима које имају квалификације групе за квалификације 

формирају се у односу на носиоце група. Најбољи такмичар је носилац последње 

групе, такмичар са другим пријављеним резултатом је носилац претпоследње групе, 

итд (ФИНА SW 3). 

Квалификације се пливају у свим индивидуалним дисциплинама 

такмичарског програма без обзира на број пријављених такмичара изузев у 

дисциплинама 800м слободно и 1500м слободно где се групе формирају по 

пријављеним резултатима. Група са најбољим пријављеним резултатима плива у 

послеподневном (финалном) делу док све остале групе пливају у преподневном 

(квалификационом) делу такмичења. Укупни пласман се одређује након пливања 

последње (најбрже) групе у послеподневном делу. За трке 400м биће примењено 

правило  последње две групе (SW 3.1.1.5).  

Најпре наступају такмичари у „Б“, а затим у „А“ финалу. 

Члан 36. 

 

У случају да два или више такмичара у одређеној дисциплини остваре исти 

резултат, извршиће се одлучујућа трка (''swim-off'' - енгл.) да би се одредио коначни 

пласман такмичара за полуфинала и/или финала. Комесар ће после консултација са 

Врховним судијом и делегатима клубова чији пливачи треба да пливају одлучујућу 

трку, одредити време и место одлучујуће трке у такмичарском програму. Одлука се 

објављује преко разгласа и уноси се у извештај комесара такмичења.  

У случају да и после одлучујуће трке два или више такмичара поново остваре 

исти резултат, процедура се понавља на исти начин. 

 

Члан 37. 

 

У случају великог броја пријављених такмичара на појединачним и екипним 

државним првенствима Србије за јуниоре и за апсолутној конкуренцији организатор 

задржава право измене распореда пливања група и распореда дисциплина у оквиру 

такмичарског  програма. У том случају, последње три групе у свакој индивидуалној 

дисциплини и штафетама, изузев у дисциплинама 800м слободно и 1500м слободно, 
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наступају одмах на почетку преподневног дела такмичарског програма. По завршетку 

пливања три последње групе у оквиру свих индивидуалних дисциплина и штафета, 

објављују се прелиминарни резултати завршених трка, а такмичарски програм 

наставља се пливањем свих осталих група у оквиру сваке дисциплине програма. По 

завршетку пливања свих трка у оквиру сваке појединачне дисциплине објављују се 

званични резултати за ту дисциплину и спискови такмичара који су се пласирали у 

полуфинала односно финала. 

 

Члан 38. 

 

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. 

 
БОДОВАЊЕ 

 

Члан 39. 

 

Бодовање за екипни пласман на свим државним првенствима Србије за 

пионире врши се ФИНА бодовима. За бодовање се узимају резултати првих 16 

пливача, као и првих 8 штафета. Уколико један клуб - удружење у првих 8 места у 

трци штафета има више од два пласмана, за екипни пласман се бодују само две 

најбоље штафете тог клуба, а у екипни пласман улази и свака следећа штафета клуба 

који је освојио 9. и свако следеће место, након ажурирања листе. 

Бодовање за екипни пласман на државним првенствима Србије за кадете и 

јуниоре и у апсолутној конкуренцији врши се на основу ФИНА бодова и то само за 

пливаче који остваре резултатске лимите који су утврђени од стране Стручног савета 

ПСС узимајући важеће ФИНА Б норме за 50м и 25м базене за Светска првенства уз 

адекватно одступање у зависности од узрасне категорије (60% за кадете, 70% за 

јуниоре, 80% за апсолутну категорију). За бодовање се узимају резултати првих 16 

пливача који остваре прописани резултатски лимит, као и првих 8 штафета. 

У кадетској конкуренцији, где је дозвољено да клуб пријави више штафета, 

уколико клуб има више од два пласмана у првих 8, за екипни пласман се бодују само 

две најбоље штафете тог клуба, а у екипни пласман улази и свака следећа штафета 

клуба који је освојио 9. и свако следеће место, након ажурирања листе. 

У јуниорској и у апсолутној конкуренцији, где је дозвољено да клуб пријави 

највише две штафете, за екипни пласман се бодују највише две штафете тог клуба, 

укулико су се пласирале у првих 8. 

За штафете не постоји прописани резултатски лимит. 

 

САТНИЦА ПРВЕНСТВА 

 

Члан 40. 

 

Такмичарски програми свих државних првенстава почињу у 09:30 ујутру и у 
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16:30 поподне.  

Распливавање за сваки део такмичарског програма почиње најкасније један 

(1) сат пре почетка тог дела такмичарског програма. Састанак делегата клубова 

почиње један (1) сат пре почетка првенства.  

Службено отварање сваког првенства Србије одржава се пре почетка 

послеподневног дела, првог дана такмичења (у случају да такмичење траје дуже од 

једног дана). 

 

Члан 41. 

 

У случају потребе, организатор задржава право да направи измену 

постојећег програма такмичења, начина пуштања трка, односно сатнице такмичења, 

а све у циљу боље временске реализације такмичења. 

У случају великог броја пријављених такмичара, односно у ситуацији 

потенцијалног кашњења у односу на дефинисану сатницу такмичења, Врховни 

судија може одобрити пуштање трка по принципу ''летећег старта'' уз 

консултације са организатором.  

Делегати клубова морају бити благовремено обавештени о свим евентуалним 

изменама. 

 

СУДИЈЕ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА 

 

Члан 42. 

 

На свим Првенствима Србије, Одбор судија ПСС делегира судијски жири 

у складу са Правилником, а комесара првенства одређује Управни одбор. 

 

Члан 43. 

 

Спортска удружења учесници такмичења могу да контактирају са 

руководством такмичења и записничким столом искључиво преко акредитованог 

делегата клуба који се сматра службеним лицем и који је на прописан начин 

пријављен.  

 

Члан 44. 

 

Акредитовани делегат је одговоран за поступке свих такмичара, тренера, 

родитеља и других особа које су у саставу екипе за време трајања првенства. 

 

Члан 45. 

 

Такмичаре удружења на такмичењу може водити искључиво спортски 

стручњак - пливачки тренер који поседује радну дозволу за рад у складу са Законом. 

Пливачки тренер екипе може истовремено обављати и функцију делегата на 

такмичењу. 
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Члан 46. 

 

Ако су такмичари одређеног удружења пријављени и наступају на државним 

првенствима Србије, присуство делегата и најмање једног тренера са дозволом за рад 

обавезно је непосредно пре, за време и непосредно после наступа такмичара тог клуба. 

Пливачки тренер је у обавези да са собом носи дозволу за рад као идентификациони 

документ у току трајања такмичења.  

 

Члан 47. 

 

Комесар такмичења има право да изврши проверу присуства делегата 

односно пливачких тренера непосредно пре, за време и непосредно после наступа 

такмичара одређеног удружења. У случају да такмичари наступају на првенствима 

Србије, а комесар такмичења утврди да делегат и/или тренер нису присутни на базену 

непосредно пре, за време и непосредно после наступа такмичара тог удружења, као и у 

случају да такмичари током целог такмичења наступају без тренера и делегата, 

удружење ће у том случају бити новчано кажњено у складу са Одлуком Управног 

одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину.  

Све уочене неправилности и одступања у односу на одредбе овог члана 

пропозиција комесар уноси у извештај. 

 

Члан 48. 

 

У случају да акредитовани делегат или тренер, по почетку такмичења, из 

било ког разлога више није у могућности да буде присутан на првенству, односно да 

обавља ту функцију (здравствени, приватни или други разлози) удружење има право да 

изврши замену делегата односно тренера. 

 

 

САСТАНАК ДЕЛЕГАТА 

 

Члан 49. 

 

Састанак делегата се одржава 1 сат пре почетка првенства, а по потреби и у 

току првенства или у друго време, а на захтев комесара такмичења или по 

Правилнику за пливачка такмичења ПСС.  

 

Члан 50. 

 

На састанку делегата пре почетка такмичења врши се коначно утврђивање 

стартне листе, као и додатно информисање делегата.  

Делегати дужни да се пре почетка састанка упознају са стартним листама 

због контроле пријава.  

Коначна корекција стартне листе се врши искључиво на састанку делегата и 

искључиво у случају када се утврди да је направљена техничка грешка у изради. 
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Члан 51. 

 

Делегат има право да, најкасније до краја састанка делегата, пријави 

техничку грешку, а комесар такмичења је дужан да пријављену грешку наведе у 

извештају. Све грешке пријављене у наведеном року морају бити исправљене до 

почетка такмичења.  

Комесар такмичења и врховни судија дужни су да са насталим корекцијама 

упознају присутне делегате клубова и чланове судијског жирија. 

 

Члан 52. 

 

Присуство делегата на састанку није обавезно, док се његово присуство за 

време боравка и наступа такмичара тог удружења подразумева. 

 

Члан 53. 

 

У случају да делегат из било ког разлога није у могућности, или не планира, 

да буде присутан на састанку делегата, удружење је дужно да о томе на време 

обавести Стручну службу ПСС и да све своје обавезе према ПСС испуни у складу са 

задатим роковима. 

 

Члан 54. 

 

У случају да је састанак почео у предвиђено време, а делегат није био 

присутан на састанку, он губи право жалбе на закључке са састанка у складу са 

одредбама Правилника о организацији такмичења и наступа на такмичењима ПСС. 

 

НАГРАДЕ 

 

Члан 55. 

 

На свим државним првенствима Србије 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 медаљама (златном, сребрном и 

бронзаном).  

На државним првенствима Србије за јуниоре и у апсолутној конкуренцији 

одређивање пласмана и додела медаља ће се вршити посебно за годишта млађих 

јуниора (такмичари рођени 2004. и 2003. године и такмичарке рођене 2005. и 2004. 

године) и старијих јуниора (такмичари рођени 2002. и 2001. и такмичарке рођене 2003. 

и 2002. године) и то након финалних трка, A и Б финала.  

Најпре наступају такмичари у „Б“, а затим у „А“ финалу. 

Пласман у апсолутној конкуренцији се утврђује на основу резултата из А 

финала, док се у категорији млађих и старијих јуниора за пласман узимају 

равноправно резултати из А и Б финала. Уколико у А и Б финалу нема минимум три 

млађа или три старија јуниора за пласман три првопласирана такмичара узимаће се у 
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обзир резултат из квалификација, али тако да пливач који је учествовао у 

квалификацијама не може бити испред пливача који је пливао у А или Б финалу, без 

обзира на испливани резултат. 

Такмичару – млађем или старијем јуниору који се квалификовао у „А“ или 

„Б“ финале, а након тога из неког разлога није наступио у „А“ или „Б“ финалу, узеће 

се у обзир његов резултат из квалификација за редослед три (3) првопласирана 

такмичара само уколико у А и Б финалу нису наступила три млађа односно три старија 

јуниора,  

Медаљама ће се наградити такмичари који су се у оквиру своје категорије 

млађих јуниора или старијих јуниора пласирали као први, други и трећи у свим 

индивидуалним дисциплинама, док су штафете и екипни пласман затворени за целу 

категорију јуниора (млађи и старији јуниори заједно).  

 

Члан 56. 

 

На екипним државним првенствима Србије додељују се пехари за три 

првопласиране екипе.  

Управни одбор ПСС може појединцима и/или екипама доделити и посебне 

награде. Начин на који се врши награђивање, врста награде и критеријум за доделу се 

мора објавити најкасније седам (7) дана пре почетка такмичења. 

 

Члан 57. 

 

Сви такмичари освајачи медаља у индивидуалним дисциплинама и сви 

чланови штафета које су освојиле медаље дужни су да се појаве на додели медаља и 

награда на време и у адекватној спортској опреми, која подразумева минимум мајицу.  

Свако појединачно непојављивање на додели медаља и награда третира се 

као прекршај, што повлачи новчану казну за клуб у складу са Одлуком Управног 

одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину. 

 

Члан 58. 

 

У случају да је такмичар из оправданог разлога спречен да се појави на 

церемонији додела медаља и награда делегат је дужан да унапред обавести Комесара 

такмичења.  

У случају да делегат не пријави Комесару немогућност присуства на 

церемонији доделе медаља удружење ће бити кажњено у складу са Одлуком Управног 

одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину. 

 

Члан 59. 

 

За неадекватно обучене такмичаре који се појаве на церемонији доделе 

медаља и награда удружење ће бити кажњено у складу са Одлуком Управног одбора 

ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину. 
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МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА 

 

Члан 60. 

 

Мерење времена је аутоматско или полуаутоматско. 

Изузетно, 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 врховни судија ће те трке назначити 

као ''ручно мерена трка''. 

 

РЕКОРДИ 

 

Члан 61. 

 

Објављивање незваниичног обавештења о постављању новог националног 

рекорда је обавезно. 

Процедура евиденције и верификације свих рекорда дефинисана је спортским 

правилима ПСС. 

 

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ 

 

Члан 62. 

 

Акредитовани делегат 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. 

 

Члан 63. 

 

Новчани износ Жалбене таксе је дефинисан Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси, надокнада и казни за текућу годину.  

У случају усвајања жалбе износ се враћа подносиоцу жалбе. 

 

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ ПРВЕНСТВА 

 

Члан 64. 

 

Службено отварање сваког првенства Србије и такмичења у организацији 

ПСС одржава се пре почетка послеподневног дела, првог дана такмичења. 

Службено отварање првенства Србије врши представник ПСС. 

У церемонији отварања првенства Србије и такмичења у организацији ПСС 

обавезно је интонирање химне и подизање заставе Републике Србије.  

Првенство Србије званично се завршава последњом доделом медаља и награда 

односно проглашењем победника у екипном пласману. 
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ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ЗИМСКО И ЛЕТЊЕ ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

СРБИЈЕ ЗА ПИОНИРЕ 

 

Члан 65. 

 

Такмичење појединачно и екипно, траје два (2) дана и састоји се из три (3) 

дела. Први и трећи део такмичења почиње у 16:30, а други део такмичења почиње у 

9:30. 

Распливавање почиње најкасније један (1) сат пре почетка сваког дела 

првенства.  

Састанак делегата почиње у 15:30. Свечано отварање првенства почиње у 

16:15. 

Медаљама ће се наградити такмичари који су се пласирали као први, други и 

трећи у свим индивидуалним дисциплинама и штафетама (три првопласиране штафете 

без обзира на клуб и број штафета). 

За најуспешнију екипу на првенству проглашава се екипа чији пливачи 

остваре највећу вредност укупног збира ФИНА бодова за дату категорију. 

За најбољег пливача и пливачицу на првенству проглашавају се такмичари 

са најбољим оствареним резултатом по ФИНА бодовима.  

У случају да два или више пливача остваре исти број ФИНА бодова у обзир 

се узима следећи најбољи резултат остварен у другој дисциплини на истом 

такмичењу.  

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ И ЕКИПНОГ ПРВЕНСТВА ЗА ПИОНИРЕ У 25М  

БАЗЕНИМА 

  1.      ДЕО   2.      ДЕО   3.      ДЕО 

1 4x50м слободно М 9 4x50м мешовито Ж 16 4x50м мешовито М 

2 400м слободно Ж 10 100м делфин М 17 100м делфин Ж 

 проглашење победника у 

дисциплини бр.1 

проглашење победника у 

дисциплини бр.9 

проглашење победника у 

дисциплини бр.16 

3 200м слободно М 11 100м слободно Ж 18 100м слободно М 

проглашење победника у 

дисциплини бр.2 

проглашење победника у 

дисциплини бр.10 

проглашење победника у 

дисциплини бр.17 

4 100м прсно Ж 12 400м слободно М 19 200м слободно  Ж 

проглашење победника у 

дисциплини бр.3 

проглашење победника у 

дисциплини бр.11 

проглашење победника у 

дисциплини бр.18 

5 100м леђно М 13 100м леђно Ж 20 100м прсно М 

проглашење победника у 

дисциплини бр.4 

проглашење победника у 

дисциплини бр.12 

проглашење победника у 

дисциплини бр.19 

6 200м мешовито Ж 14 200м мешовито М 21 100м мешовито * Ж 

проглашење победника у 

дисциплини бр.5 

проглашење победника у 

дисциплини бр.13 

проглашење победника у 

дисциплини бр.20 

7 100м мешовито * М 15 
4x50м микс 

мешовито 
М/Ж 22 

4x50м микс 

слободно 
М/Ж 

проглашење победника у 

дисциплини бр.6 

проглашење победника у 

дисциплини бр.14 и 15 

проглашење победника у 

дисциплини бр.21 и 22 

8 4x50м слободно Ж 
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проглашење победника у 

дисциплини бр.7 и 8 

      ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ И ЕКИПНОГ ПРВЕНСТВА ЗА ПИОНИРЕ У 50М  

БАЗЕНИМА 

  1.      ДЕО   2.      ДЕО   3.      ДЕО 

1 4x50м слободно М 8 4x50м мешовито Ж 15 4x50м мешовито М 

2 400м слободно Ж 9 100м делфин М 16 100м делфин Ж 

 проглашење победника у 

дисциплини бр.1 

проглашење победника у 

дисциплини бр.8 

проглашење победника у 

дисциплини бр.16 

3 200м слободно М 10 100м слободно Ж 17 100м слободно М 

проглашење победника у 

дисциплини бр.2 

проглашење победника у 

дисциплини бр.9 

проглашење победника у 

дисциплини бр.17 

4 100м прсно Ж 11 400м слободно М 18 200м слободно  Ж 

проглашење победника у 

дисциплини бр.3 

проглашење победника у 

дисциплини бр.10 

проглашење победника у 

дисциплини бр.18 

5 100м леђно М 12 100м леђно Ж 19 100м прсно М 

проглашење победника у 

дисциплини бр.4 

проглашење победника у 

дисциплини бр.11 

проглашење победника у 

дисциплини бр.19 

6 200м мешовито Ж 13 200м мешовито М 20 
4x50м микс 

слободно 
М/Ж 

проглашење победника у 

дисциплини бр.5 

проглашење победника у 

дисциплини бр.12 

проглашење победника у 

дисциплини бр.20 и 21 

7 4x50м слободно Ж 14 
4x50м микс 

мешовито 
М/Ж 

   
  

проглашење победника 

у дисциплини бр. 6 и 7 
  

проглашење победника у 

дисциплини бр.13 и 14 

    
Напомена: 
Организатор задржава право измене распореда проглашења победника о чему ће сви 
делегати клубова бити благовремено обавештени. 

 

 

ЗИМСКО И ЛЕТЊЕ ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

СРБИЈЕ ЗА КАДЕТЕ 

 

Члан 66. 

 

Такмичење је појединачно и екипно, траје два дана и састоји се из три (3) 

дела. Први део такмичења почиње првог дана у 16:30, други део такмичења почиње 

другог дана у 09:30 и трећи део такмичења почиње другог дана у 16:30.  

Распливавање почиње најкасније један (1) сат пре почетка сваког дела 

првенства.  

Састанак делегата почиње првог дана такмичења у 15:30. Свечано отварање 

почиње првог дана такмичења у 16:15. 

Медаљама ће се наградити такмичари који су се пласирали као први, други и 

трећи у свим индивидуалним дисциплинама и штафетама (три првопласиране без 

обзира на удружење и број штафета). 

За одређивање екипног пласмана у категорији кадета за бодовање у обзир се 

узимају прописани лимити: 
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Лимити за 50м базене Лимити за 25м базене 

  
 

    

 

  

кадети 60% кадети 60% 

момци дисциплина девојке момци дисциплина девојке 

02:23,95 200 слободно 02:38,57 02:20,33 200 слободно 02:35,68 

05:04,86 400 слободно 05:34,81 04:59,42 400 слободно 05:30,43 

10:33,76 800 слободно 11:32,89 10:37.82  800 слободно 11:29,06 

02:38,41 200 леђно 02:55,74 02:31,46 200 леђно 02:49,95 

02:55,19 200 прсно 03:14,97 02:49,47 200 прсно 03:13,21 

01:09,87 100 делфин 01:18,14 01:08,89 100 делфин 01:17,86 

02:40,64 200 мешовито 02:58,26 02:35,91 200 мешовито 02:56,98 

05:44,61 400 мешовито 06:18,22 05:34,41 400 мешовито 06:18,71 

 

 

За најбољег пливача и пливачицу на првенству проглашавају се такмичари са 

најбољим оствареним резултатом по ФИНА бодовима. У случају да два или више 

пливача остваре исти број ФИНА бодова, у обзир се узима следећи најбољи резултат 

остварен у другој дисциплини на истом такмичењу. 

 

 

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ И ЕКИПНОГ ПРВЕНСТВА ЗА 

КАДЕТЕ 

  1.      ДЕО   2.      ДЕО    3.      ДЕО 

1 
4x50м 

мешовито 
М/Ж 7 4x50м слободно М 15 4x50м мешовито М 

2 800м слободно М 8 400м слободно Ж 16 800м слободно Ж 

 проглашење победника у 

дисциплини бр.1 

проглашење победника у 

дисциплини бр.7 

проглашење победника у 

дисциплини бр.15 

3 400м мешовито Ж 9 200м слободно М 17 200м леђно М 

проглашење победника у 

дисциплини бр.2 

проглашење победника у 

дисциплини бр.8 

проглашење победника у 

дисциплини бр.16 

4 200м прсно М 10 
200м 

мешовито 
Ж 18 200м прсно Ж 

проглашење победника у 

дисциплини бр.3 

проглашење победника у 

дисциплини бр.9 

проглашење победника у 

дисциплини бр.17 

5 200м слободно Ж 11 
400м 

мешовито 
М 19 400м слободно М 

проглашење победника у 

дисциплини бр.4 

проглашење победника у 

дисциплини бр.10 

проглашење победника у 

дисциплини бр.18 

6 4x50м слободно М/Ж 12 200м леђно Ж 20 100м делфин Ж 

проглашење победника у 

дисциплини бр.5 и 6 

проглашење победника у 

дисциплини бр.11 

проглашење победника у 

дисциплини бр.19 

   

13 100м делфин М 21 200м мешовито М 

   

проглашење победника у 

дисциплини бр.12 

проглашење победника у 

дисциплини бр.20 

   

14 4x50м слободно Ж 22 4x50м мешовито Ж 

   

проглашење победника у 

дисциплини бр.13 и 14 

проглашење победника у 

дисциплини бр.21 и 22 
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ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉЕ 

ЕКИПЕ И ПОЈЕДИНАЦА 

 
 
Напомена: 
Организатор задржава право измене распореда проглашења победника о чему ће сви 
делегати клубова бити благовремено обавештени. 

 

ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ЈУНИОРЕ И 

У АПСОЛУТНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ 

 

Члан 67. 

 

Такмичење је појединачно и екипно, траје три (3) дана и састоји се из шест (6) 

делова, три преподневна и три поподневна. Преподневни делови такмичења почињу 

у 9:30, а поподневни делови такмичења почињу у 17:30.  

Распливавање почиње најкасније један (1) сат пре почетка сваког дела 

такмичења. Састанак делегата почиње првог дана такмичења у 8:30. Свечано 

отварање почиње првог дана такмичења у 17:15. 

У ''А'' финалу плива првих осам (8) најбоље пласираних пливача из 

квалификација без обзира на категорију (или првих десет (10) уколико постоје 

услови), док у ''Б'' финалу пливају такмичари који су у квалфикацијама изборили 

пласман од 9-16 места без обзира на категорију. 

Најпре наступају такмичари у „Б“, а затим у „А“ финалу. 

Медаљама ће се наградити такмичари који су се пласирали као први, други и 

трећи у свим индивидуалним дисциплинама и штафетама (три првопласиране без 

обзира на удружење и број штафета). 

Квалификације се пливају у свим индивидуалним дисциплинама 

такмичарског програма без обзира на број пријављених такмичара изузев у 

штафетама и дисциплинама 800м слободно и 1500м слободно где се групе 

формирају по пријављеним резултатима. Група са најбољим пријављеним 

резултатима плива у послеподневном (финалном) делу док све остале групе пливају 

у преподневном (квалификационом) делу такмичења. Укупан пласман одређује се 

након пливања последње (најбрже) групе у послеподневном делу. 

Пре подне се пливају штафете у јуниорској категорији, а после подне само 

штафете у апсолутној конкуренцији без квалификација.  

У А и Б финала могу да се квалификују сви узрасти. 

 

Бодовање за екипни пласман у свим категоријама, се врши у складу са лимитима: 
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Лимити за 25м базене Лимити за 50м базене 

јуниори 70% јуниори 70% 

момци дисциплина девојке момци дисциплина девојке 

26.86 50 слободно 30.43 27,8 50 слободно 31.15 

59.10 100 слободно 01:06,53 01:00,53 100 слободно 01:07,91 

02:09,92 200 слободно 02:24,13 02:13,37 200 слободно 02:26,81 

04:37,21 400 слободно 05:05,92 04:42,24 400 слободно 05:09,97 

9:50.23 800 слободно 10:37,94 09:46,75 800 слободно 10:41,49 

18:20,11 1500 слободно 19:53.15 18:49,18 1500 слободно 20:27,21 

29.67 50 леђно 33.42 31,29 50 леђно 35.28 

01:03,85 100 леђно 01:11,85 01:06,87 100 леђно 01:14,28 

02:20,22 200 леђно 02:37,34 02:26,65 200 леђно 02:42,71 

33.12 50 прсно 37.97 34.03 50 прсно 38.62 

01:11,96 100 прсно 01:21,87 01:14,65 100 прсно 01:23,61 

02:36,90 200 прсно 02:58,88 02:42,19 200 прсно 03:00,50 

28.72 50 делфин 32.49 29.28 50 делфин 32.77 

01:03,78 100 делфин 01:12,08 01:04,69 100 делфин 01:12,35 

02:22,06 200 делфин 02:40,52 02:25,08 200 делфин 02:40,50 

01:06,26 100 мешовито 01:15,72 02:28,72 200 мешовито 02:45,04 

02:24,35 200 мешовито 02:43,85 05:19,04 400 мешовито 05:50,17 

05:09,60 400 мешовито 05:50,62 

    

Лимити за 25м базене Лимити за 50м базене 

апсолутна конкуренција 80% апсолутна конкуренција 80% 

мушкарци дисциплина жене мушкарци дисциплина жене 

25.12 50 слободно 28.47 26,01 50 слободно 29.14 

55.29 100 слободно 01:02,23 56,62 100 слободно 01:03,53 

02:01,53 200 слобоно 02:14,82 02:04,66 200 слободно 02:17,33 

04:19,31 400 слобно 04:46,16 04:24,01 400 слободно 04:49,95 

9:12.12 800 слобоно 09:56,74 09:08,85 800 слободно 10:00,06 

17:09,06 1500 слободно 18:36.46 17:36,25 1500 слободно 19:07,95 

27.75 50 леђно 31.26 29,27 50 леђно 33.00 

59.73 100 леђно 01:07,21 01:02,55 100 леђно 01:10,13 

02:11,17 200 леђно 02:27,18 02:17,18 200 леђно 02:32,20 

30.98 50 прсно 35.52 31.83 50 прсно 36.12 

01:07,32 100 прсно 01:16,59 01:09,83 100 прсно 01:18,21 

02:26,76 200 прсно 02:47,32 02:31,72 200 прсно 02:48,85 

26.87 50 делфин 30.39 27.39 50 делфин 30.66 

59.66 100 делфин 01:07,43 01:00,51 100 делфин 01:07,67 

02:12,89 200 делфин 02:30,15 02:15,81 200 делфин 02:30,16 

01:01,98 100 мешовито 01:10,83 02:19,12 200 мешовито 02:34,38 

02:15,02 200 мешовито 02:33,27 04:58,44 400 мешовито 05:27,55 

04:49,60 400 мешовито 05:27,98 
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За најбољег пливача и пливачицу на првенству, у свакој категорији, 

проглашавају се такмичари са најбољим оствареним резултатом по ФИНА бодовима. 

У случају да два или више пливача остваре исти број ФИНА бодова, у обзир се узима 

следећи најбољи резултат остварен у другој дисциплини на истом такмичењу. 

 

Програм такмичења у 50м базенима: 

1.      ДЕО - квалификације 2.      ДЕО – А и Б финала 

1 400м слободно М апсолутна 1ф 400м слободно М апсолутна 

2 400м слободно Ж апсолутна 2ф 400м слободно Ж апсолутна 

3 100м делфин М апсолутна 3ф 100м делфин М апсолутна 

4 100м делфин Ж апсолутна 4ф 100м делфин Ж апсолутна 

5 200м прсно М апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.1и2 

6 200м прсно Ж апсолутна 5ф 200м прсно М апсолутна 

7 50м слободно М апсолутна 6ф 200м прсно Ж апсолутна 

8 50м слободно Ж апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.3и4 

9 200м леђно М апсолутна 7ф 50м слободно М апсолутна 

10 200м леђно Ж апсолутна 8ф 50м слободно Ж апсолутна 

11 400м мешовито М апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.5и6 

12 400м мешовито Ж апсолутна 9ф 200м леђно М апсолутна 

директно финале 10ф 200м леђно Ж апсолутна 

13 4x100м слободно  М јуниори проглашење победника у дисциплини бр.7и8 

14 4x100м слободно  Ж јуниори 11ф 400м мешовито М апсолутна 

проглашење победника у дисциплини бр.13и14 12ф 400м мешовито Ж апсолутна 

 проглашење победника у дисциплини бр.9и10 

     

13ф 4x100м слободно  М апсолутна 

14ф 4x100м слободно  Ж апсолутна 

проглашење победника у дисциплини 

бр.11,12,13ф,14ф 

 

3.      ДЕО - квалификације 

 

4.      ДЕО – А и Б финала 

 

14 50м прсно М апсолутна 26ф 800м слободно М апсолутна 

15 50м прсно Ж апсолутна 27ф 800м слободно Ж апсолутна 

16 100м слободно М апсолутна 14ф 50м прсно М апсолутна 

17 100м слободно Ж апсолутна 15ф 50м прсно Ж апсолутна 

18 200м делфин М апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.26 и 27 

19 200м делфин Ж апсолутна 16ф 100м слободно М апсолутна 

20 100м леђно М апсолутна 17ф 100м слободно Ж апсолутна 

21 100м леђно Ж апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.14 и 15 

22 200м мешовито М апсолутна 18ф 200м делфин М апсолутна 

23 200м мешовито Ж апсолутна 19ф 200м делфин Ж апсолутна 

    проглашење победника у дисциплини бр.16 и 17 

24 4x200м слободно  М јуниори 20ф 100м леђно М апсолутна 

25 4x200м слободно Ж јуниори 21ф 100м леђно Ж апсолутна 

проглашење победника у дисциплини бр.24и25 проглашење победника у дисциплини бр.18 и 19 
 22ф 200м мешовито М апсолутна 

26 800м слободно М апсолутна 23ф 200м мешовито Ж апсолутна 

27 800м слободно Ж апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.20 и 21 
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24ф 4x200м слободно  М апсолутна 

25ф 4x200м слободно  Ж апсолутна 

проглашење победника у дисциплини бр.22, 23, 

24ф и 25ф 

 

5.      ДЕО - квалификације 6.      ДЕО – А и Б финала 

26 50м делфин М апсолутна 36ф 1500м слободно М апсолутна 

27 50м делфин Ж апсолутна 37ф 1500м слободно Ж апсолутна 

28 100м прсно М апсолутна 26ф 50м делфин М апсолутна 

29 100м прсно Ж апсолутна 27ф 50м делфин Ж апсолутна 

30 200м слободно М апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.36 и 37 

31 200м слободно Ж апсолутна 28ф 100м прсно М апсолутна 

32 50м леђно М апсолутна 29ф 100м прсно Ж апсолутна 

33 50м леђно Ж апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.26 и 27 

директна финала 30ф 200м слободно М апсолутна 

34 4x100м мешовито  М јуниори 31ф 200м слободно Ж апсолутна 

35 4x100м мешовито Ж јуниори проглашење победника у дисциплини бр.28 и 29 

проглашење победника у дисциплини бр.34 и 

35 
32ф 50м леђно М апсолутна 

    33ф 50м леђно Ж апсолутна 

36 1500м слободно М апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.30 и 31 

37 1500м слободно Ж апсолутна 34ф 
4x100м 

мешовито  
М апсолутна 

 35ф 
4x100м 

мешовито  
Ж апсолутна 

проглашење победника у дисциплини бр.32, 33, 

34ф и 35ф 

ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ ПОЈЕДИНАЦА И  

НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ  

 

Програм такмичења у 25м базенима: 

1.      ДЕО - квалификације 2.      ДЕО – А и Б финала 

1 400м слободно М апсолутна 1ф 400м слободно М апсолутна 

2 400м слободно Ж апсолутна 2ф 400м слободно Ж апсолутна 

3 100м делфин М апсолутна 3ф 100м делфин М апсолутна 

4 100м делфин Ж апсолутна 4ф 100м делфин Ж апсолутна 

5 200м прсно М апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.1и2 

6 200м прсно Ж апсолутна 5ф 200м прсно М апсолутна 

7 50м слободно М апсолутна 6ф 200м прсно Ж апсолутна 

8 50м слободно Ж апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.3и4 

9 200м леђно М апсолутна 7ф 50м слободно М апсолутна 

10 200м леђно Ж апсолутна 8ф 50м слободно Ж апсолутна 

11 400м мешовито М апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.5и6 

12 400м мешовито Ж апсолутна 9ф 200м леђно М апсолутна 

директно финале 10ф 200м леђно Ж апсолутна 

13 4x50м слободно  М јуниори проглашење победника у дисциплини бр.7и8 

14 4x50м слободно  Ж јуниори 11ф 400м мешовито М апсолутна 

проглашење победника у дисциплини бр.13и14 12ф 400м мешовито Ж апсолутна 

 проглашење победника у дисциплини бр.9и10 

 директно финале 

13ф 4x50м слободно  М апсолутна 
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14ф 4x50м слободно  Ж апсолутна 

проглашење победника у дисциплини 

бр.11,12,13ф,14ф 

 

3.      ДЕО - квалификације 

 

4.      ДЕО – А и Б финала 

 

14 50м прсно М апсолутна 26ф 800м слободно М апсолутна 

15 50м прсно Ж апсолутна 27ф 800м слободно Ж апсолутна 

16 100м слободно М апсолутна 14ф 50м прсно М апсолутна 

17 100м слободно Ж апсолутна 15ф 50м прсно Ж апсолутна 

18 200м делфин М апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.26 и 27 

19 200м делфин Ж апсолутна 16ф 100м слободно М апсолутна 

20 100м леђно М апсолутна 17ф 100м слободно Ж апсолутна 

21 100м леђно Ж апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.14 и 15 

22 200м мешовито М апсолутна 18ф 200м делфин М апсолутна 

23 200м мешовито Ж апсолутна 19ф 200м делфин Ж апсолутна 

директно финале проглашење победника у дисциплини бр.16 и 17 
24 4x50м мешовито М јуниори 20ф 100м леђно М апсолутна 

25 4x50м мешовито Ж јуниори 21ф 100м леђно Ж апсолутна 

проглашење победника у дисциплини бр.24и25 проглашење победника у дисциплини бр.18 и 19 
спорије групе 22ф 200м мешовито М апсолутна 

26 800м слободно М апсолутна 23ф 200м мешовито Ж апсолутна 

27 800м слободно Ж апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.20 и 21 

    директно финале 

    24ф 4x50м мешовито  М апсолутна 

    25ф 4x50м мешовито  Ж апсолутна 

    проглашење победника у дисциплини бр.22, 23, 

24ф и 25ф 

 

5.      ДЕО - квалификације 6.      ДЕО – А и Б финала 

26 50м делфин М апсолутна 37ф 1500м слободно М апсолутна 

27 50м делфин Ж апсолутна 38ф 1500м слободно Ж апсолутна 

28 100м прсно М апсолутна 26ф 50м делфин М апсолутна 

29 100м прсно Ж апсолутна 27ф 50м делфин Ж апсолутна 

30 200м слободно М апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.37 и 38 

31 200м слободно Ж апсолутна 28ф 100м прсно М апсолутна 

32 50м леђно М апсолутна 29ф 100м прсно Ж апсолутна 

33 50м леђно Ж апсолутна проглашење победника у дисциплини бр.26 и 27 

34 100м мешовито  М јуниори 31ф 200м слободно Ж апсолутна 

35 100м мешовито Ж јуниори проглашење победника у дисциплини бр.28 и 29 

 32ф 50м леђно М апсолутна 

36 4x50м мешовито  м+ж јуниори 33ф 50м леђно Ж апсолутна 

спорије групе 
проглашење победника у дисциплини бр.30 и 31 

37 1500м слободно М апсолутна 

38 1500м слободно Ж апсолутна 34ф 100м мешовито  М апсолутна 

 35ф 100м мешовито  Ж апсолутна 

 директна финала 

 36ф 
4x50м 

мешовито  
м+ж јуниори 

проглашење победника у дисциплини бр.32, 33, 
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34ф и 35ф 

ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ ПОЈЕДИНАЦА И  

НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ  

 

 

Напомена: 

Организатор задржава право измене распореда проглашења победника о чему ће сви 

делегати клубова бити благовремено обавештени. 
 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 68. 

 

Строго је забрањено неспортско понашање, вређање или омаловажавање 

других такмичара, службених лица или публике за време трајања такмичења. 

Казне и санкције за ове и сличне видове понашања су дефинисане 

Правилником о спречавању негативних појава у пливању. 

 

Члан 69. 

 

Лажно представљање такмичара на такмичењима која се налазе у календару 

такмичења ПСС, као и наступ са неисправном такмичарском легитимацијом је озбиљан 

дисциплински прекршај. 

Казне и санкције за овај вид понашања су дефинисане Дисциплинским 

правилником и Правилником о спречавању негативних појава у пливању. 

 

Члан 70. 

 

На првенствима Србије је тренерима и другим неслужбеним лицима забрањено 

присуство у ограђеном простору на плочи око базена. У ограђеном простору могу да 

бораве искључиво пливачи који се припремају за трку, судије и службена лица. Било који 

вид ометања или пружања помоћи пливачима у базену је строго забрањен. 

Казне и санкције за ове и сличне видове понашања су дефинисане 

Правилником о спречавању негативних појава у пливању. 

 

Члан 71. 

 

На првенствима и на такмичењима у организацији ПСС, такмичари имају 

право наступа искључиво у адекватној спортској опреми која је у складу са ФИНА 

правилима (ФИНА правило GR 5.1-5.3 и GR 6.2-6.3). Спортска опрема за такмичаре 

домаћих клубова може имати искључиво клупска или национална обележја. За такмичаре 

домаћих клубова је забрањена употреба спортске опреме са страним обележјима. 

Уколико такмичар не поштује одредбу овог члана и покуша да наступи у 

неадекватној спортској опреми, Врховни судија је дужан да такмичара дисквалификује 

пре наступа у трци и о томе обавести комесара такмичења. Комесар такмичења прекршај 

уноси у извештај. Клуб се кажњава новчано за свако појединачно непојављивање на 
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старту у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за 

текућу годину. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 72. 

 

За следећа непоштовања ових Пропозиција удружење/такмичари/остале особе ће се 

санкционисати: 

1. ускраћивањем права наступа уколико клуб, организација или такмичар не 

задовољавају услове дефинисане у члану 3 - 8 ових пропозиција; 

2. ускраћивањем права наступа у датој дисциплини и новчаном таксом у складу са 

Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси и надокнада уколико такмичар до 

одласка његове групе на старт судији на помоћном старту не достави на увид 

такмичарску легитимацију или потврду издату од стране Органа за регистрацију ПСС, а 

све у циљу утврђивања идентитета такмичара; органозација ће бити новчано 

санкционисана за свако појединачно непојављивање на старту такмичара чије се име 

налази у стартној листи. 

3. ускраћивањем права наступа на такмичењу у случају да организација не измири своје 

обавезе према ПСС најкасније 48 пре почетка такмичења.  

4. ускраћивањем права наступа и новчаном таксом у складу са Одлуком Управног одбора 

ПСС о износу такси и надокнада уколико организација, односно делегат до краја састанка 

делегата, а пре почетка такмичења не преда потврду о утврђеној здравственој 

способности пријављених такмичара чија имена се налазе у стартној листи; организација 

ће бити новчано санкционисана за свако појединачно непојављивање на старту такмичара 

чије име се налази у стартној листи. 

6. новчаном таксом за организацију  у у складу са Одлуком Управног одбора ПСС 

о износу такси и надокнада за непојављивање на старту полуфиналне или финалне трке 

без претходне писмене одјаве такмичара када су у питању пласирани такмичари, односно 

за непојављивање на помоћном старту када су у питању резерве; 

9. новчаном таксом за организације у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси и надокнада за свако појединачно непојављивање на старту,  изузев  

у случају када је  пријављени такмичар одјављен уз потврду дежурног лекара на 

такмичењу; 

10. новчаном т а к с о м  у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси,  

надокнада и казни за свако појединачно непојављивање на старту у случају да пријављени 

такмичари не наступе на такмичењу, а делегат не попуни прописани формулар за одјаву и 

у року од 72 сата од завршетка такмичења Стручној служби ПСС или комесару 

такмичења не приложи лекарско уверење за дате такмичаре.  

11. новчаном таксом  за организацију  у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси, надокнада и казни ако комесар такмичења утврди да делегат и/или тренер 

нису присутни на базену непосредно пре, за време и непосредно после наступа такмичара 

тог клуба, као и у случају да такмичари током целог такмичења наступају без тренера и 

делегата; 

12. новчаном таксом за организацију у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси, надокнада и казни за непојављивање такмичара на додели медаља и 

награда. 

13. новчаном таксом за организацију у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси, надокнада и казни, за појављивање неадекватно обученог такмичара на 

церемонији доделе медаља и награда; 
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14. дисквалификацијом такмичара и/или тренера или другог званичног 

представника и казном у складу са одредбама Правилника о спречавању негативних 

појава у пливању  у случају да се такмичар, тренер или други званични представник 

клуба неспортски понаша, вређа или омаловажава друге такмичаре, службена лица или 

публику на такмичењу; 

15. дисквалификацијом такмичара и казном у складу са одредбама Правилника о 

спречавању негативних појава у пливању и Одлуком Управног одбора ПСС о износу 

такси, надокнада и казни за родитеља или навијача који се неспортски  понаша, вређа или 

омаловажава друге такмичаре, службена лица или публику на такмичењу; 

16. дисквалификацијом такмичара и казном у складу са одредбама Дисциплинског 

правилника и Правилника о спречавању негативних појава у пливању Одлуком Управног 

одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за лажно представљање или наступ са 

неисправним такмичарским исправама; 

17. дисквалификацијом такмичара и казном у складу са одредбама Правилника о 

спречавању негативних појава у пливању Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, 

надокнада и казни за особе које ометају или пружају помоћ такмичарима у току трајања 

трке; 

18. дисквалификацијом такмичара и казном у складу са одредбама Правилника о 

спречавању негативних појава у пливању  за такмичара који прима помоћ у току трајања 

трке; 

19. дисквалификацијом такмичара који наступа у неадекватној спортској опреми која је 

дефинисана у овим Пропозицијама и новчаном таксом у складу са Одлуком Управног 

одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за свако појединачно непојављивање на 

старту. 

 

Комесар такмичења дужан је да у року од 15 дана поднесе извештај о учињеним 

прекршајима. 

Рок за измирење наведених новчанох такси и казни је 15 дана од дана пријема одлуке 

о изрицању казнених мера. 

У случају да се казнена мера не измири у складу са претходним ставом, 

дисциплински судија ће изрећи строжију казнен меру. 

 

Члан 73. 

 

У случају спортских ситуација које нису обухваћене овим Пропозицијама, 

врховни судија ће консултовати остале судије, комесара такмичења и важеће одредбе 

ФИНА правила пливања. 

Одлука врховног судије после консултација је коначна и не може се мењати. 

Комесар такмичења овај догађај уноси у записник. 

 

Члан 74. 

 

За тумачење ових Пропозиција надлежан је Комесар ПСС. 

 

Члан 75. 

 

Ове пропозиције важе за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.         


