ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗИМСКА ПРВЕНСТВА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 2022. 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 ПСС и ПСЦС.

•

Зимско Првенство се одржава у два кола и то: I. коло 12. новембра 2022. године, а II.
коло 20. новембра 2022. године, оба у 25м базену. Оба кола се одржавају из једног
дела.

•

Мерење времена аутоматско-електронско.

•

Првенство је појединачно, за све категорије (улазни пионири – УП, Пионири – П, Кадети
– К, Млађи јуниори – МЈ, Старији јуниори - СЈ и Апсолутна категорија – А). Екипни
победници се добијају након зимских и летњих првенстава и то збиром бодова свих
категорија, првих 8 (осам) пливача у свакој категорији малим бодовима (10, 8, 6, 5, 4, 3,
2, 1), а штафете се бодују дуплим малим бодовима.

•

Троје првопласираних по категоријама и дисциплинама награђују се медаљама, 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 о спорту,
и др. нормативним актима ПСС и ПСЦС. Сваки клуб сноси одговорност о здравственој
способности својих такмичара. Сваки пливач има право наступа у три индивидуалне
трке у конкуренцији (такмичари који имају испливан резултат преко 600 ФИНА бодова
могу пливати трке као егзибиционе у циљу испливавања норми) и једној штафети на
сваком колу зимског првенства. Сваки клуб има право пријаве једне штафете по
категорији.

•

Пријавна такса – стартнина се наплаћује по трци и износи 300,00 динара. За штафете се
не наплаћује стартнина. Годишња чланарина клубова за 2022. годину износи 6.000,00
динара, и иста се мора уплатити најкасније пре почетка одржавања I. кола Зимског
првенства.

•

Почетак оба кола Зимског Првенства је у 12:15 часова, док је почетак распливавања и
техничког састанка 45 минута раније.

•

Трка 400м слободним стилом у оба пола се ограничава на 7 минута, и сви пливачи који
испливају времена изнад 7 минута неће се бодовати за екипни пласман, док им се
пласман индивидуално рачуна и време признаје.

•

Трка 800м и 1.500м слободним стилом у оба пола биће организоване без учешћа
категорије улазних пионира и пионира. Право наступа имаће кадети, јуниори и
апсолутна категорија, организовани тако да у I. колу пливају 800м слободно Женски и
1.500м слободно Мушки, док у II. колу пливају 800м слободно Мушки и 1.500м
слободно Женски.

•

Категорија улазних пионира се ограничава на дисциплине 50м, 100м и 200м слободним
стилом, 50м леђно, 50м прсно и 50м делфин стилом.
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•

Све штафете су затворене осим 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 следећи мејл:
boki86nis@gmail.com

•

У прилогу категорије и програм оба кола Зимског Првенства ЦС.
Мушка
2012
2010-2011
2008-2009
2007-2006
2004-2005
Отворено

Категорије

Категорија
Улазни пионири – УП
Пионири – П
Кадети – К
Млађа јуниорска – МЈ
Старија јуниорска – СЈ
Апсолутна - А

Женска
2013
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006
Отворено

ПРОГРАМ
Штафета: 4х50
мешовито М/Ж
50 слободно
100 делфин
400 мешовито
50 леђно
100 прсно
200 слободно
200 леђно
100 мешовито
800 слободно
Женски
1.500 слободно
Мушки

I. коло
УП, П, К, МЈ+СЈ, А
Све категорије
Без најмлађих
Без најмлађих
Све категорије
Без најмлађих
Све категорије
Без најмлађих
Без најмлађих
Без улазних
пионира и пионира
Без улазних
пионира и пионира

Штафета: 4х50
слободно М/Ж
400 слободно
50 делфин
200 мешовито
100 слободно
50 прсно
200 делфин
100 леђно
200 прсно
800 слободно
Мушки
1.500 слободно
Женски

II. коло
УП, П, К, МЈ+СЈ, А
Без најмлађих
Све категорије
Без најмлађих
Све категорије
Све категорије
Без најмлађих
Без најмлађих
Без најмлађих
Без улазних пионира
и пионира
Без улазних пионира
и пионира
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