ПРОПОЗИЦИЈЕ
ЗА
ПРВЕНСТВO ЦИЦИБАНА 2012.
ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
УО ПСЦС донео је одлуку о Пропозицијама ПСЦС за 2012 годину која важе
од 01.08.2012 закључно са 31.12.2012 године.
По одлуци У.О ПСЦС за место одржавања првенства ПСЦС за ЦИЦИБАНЕ
2012 одређен је Крушевац 25.08.2011 са почетком такмичења у 11 часова и
распливавањем и састанком делегата у 10 часова пре подне.

ПРАВО НАСТУПА
На првенствима ПСЦС имају клубови и такмичари који су задовољили
следеће услове:
а) да је клуб регистровани члан П.С.Ц.С.
б) да су измирене све обавезе према П.С.Ц.С.
ц) да такмичари по години рођења задовољавају одредбе ових пропозиција.
ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА - сви учесници првенства морају бити
претходно подвргнути провери здравствене способности. Оверена потврда не
сме бити старија од 6 месеци. Самом пријавом такмичара клуб преузима сву
одговорност у погледу здравствене способности такмичара.

КАТЕГОРИЈЕ ЦИЦИБАНА- На првенству ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ за
ЦИЦИБАНЕ право наступа имају следеће категорије.
МУШКАРЦИ
Ц1 - дечаци
11 година (2001)
Ц2 - дечаци
10 година (2002)
Ц3 - дечаци
9 година (2003)
Ц4- дечаци 8 година и млађи(2004 и млађи)

ЖЕНЕ
Ц1 - девојчице 11 година (2001)
Ц2 девојчице 10 година (2002)
Ц3 девојчице 9 година (2003)
Ц4- девојчице 8 година и млађе(2004 и млађе)

Све категорије су затворене осим најмлађе категорије која је отворена.

ПОЈЕДИНАЧНИ И ЕКИПНИ ПЛАСМАН – на свим првенствима ПСЦС
победник финалне трке стиче наслов првака за текућу годину у одговарајућој
категорији.
Екипа која сакупи највише ФИНА бодова стиче наслов екипног првака за
одговарајућу категорију. По ФИНА бодовима, бодују се по два најбоље
пласирана пливача и по две најбоље пласиране пливачице по дисциплини и
категорији из клуба, а штафета се бодује једноструко.
Свеукупни екипни победник добија се збрајањем освојених ФИНА бодова у
све три категорије.

НАГРАДЕ
Три првопласирана такмичара добијају медаље.
Најуспешнији пливачи у мушкој и женској конкуренцији у свакој категорији
добијају дипломе.
Екипни победници добијају пехаре.
ПРИЈАВЕ – такмичара врше се у LENEX формату на email: office@pscs.rs
најкасније 48 сата пре почетка такмичења .
ТАКСЕ – Одлуком управног одбора ПСЦС висина стартнине за такмичење
ЦИЦИБАНА за 2012 годину је 500,00 динара . Уплате вршити на рачун
ПСЦС –Комерцијална банка Крушевац број рачуна 205-53800-96. Клубови
су дужни да пре почетка такмичења измире своје обавезе и прикажу доказ о
уплати или уплате код комесара такмичења, 1 сат пре почетка такмичења на
делегатском састанку.
ПРАВО НАСТУПА - за првенства ПСЦС сваки клуб има право да пријави
не ограничен број такмичара за сваку индивидуалну дисциплину програма и
не ограничен број штафета.
Један пливач има право наступа у две појединачне дисциплине и у једној
штафети.
Све категорије су затворене осим најмлађе Ц4 категорије која је отворена (
Ц4 и млађи).

ОДЈАВЕ – Пријављени такмичар се може одјавити и за цело првенство
најкасније 24 сата пре првенства уз одговарајуће образложење.А на самом
такмичању уз лекарско уверење. У колико се налази у стартној листи а није
одјављен у прописаном року платиће пријавну таксу.
САТНИЦА – Такмичење је из једног дела почетак такмичења је у 11 часова
а распливавање и састанак делегата у 10 часова , 25.08.2012 године.
.
СУДИЈЕ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА – на свим првенствима ПСЦС Управни
Одбор делегира : врховног судију, стартера, контролора резултата и комесара
такмичења.
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА -ручно

За све што није предвиђено овим пропозицијама примењују се
пропозиције ПСС и Фина правила пливања.

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА У ПЛИВАЊУ ЗА ЦИЦИБАНЕ
ПСЦС 25.08. 2012

Почетак такмичења је у 11 ч пре подне. Распливавање почиње сат

Раније у 10 часова.
ДИСЦИПЛИНА

КАТЕГОРИЈЕ

50 метара слободно
50 метара леђно
50 метара делфин
50 метара прсно

Ц1,Ц2,Ц3,Ц4
Ц1,Ц2,Ц3,Ц4
Ц1,Ц2,Ц3,Ц4
Ц1,Ц2,Ц3,Ц4

штафета 4х 50 метара слободно

Апсолутна мушка и женска

У Крушевцу 10.08.2012

Председник ПСЦС
Ковачевић Бранислав

