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13 – 15 јул 2012. године
СЦ „Милан Гале Мушкатировић“, Београд
Приређивач и организатор:

Пливачки савез Србије
Пливачки савез Београда

Локација:

Спортски центар „Милан Гале Мушкатировић“
Тадеуша Кошћушка 63
Београд

Базен:

50m, 8 стаза, затворени базен

Пропозиције:

Такмичење се одржава у три дана. Квалификације се пливају у
преподневном делу, а у поподневном делу се пливају А и Б финала у
појединачним дисциплинама, односно финале штафета. У А финалу
пливају првих 8 пливача из квалификационих трка, без обзира на
категорију (могу и странци), док у Б финалу пливају само јуниори и
кадети (само домаћи клубови). Проглашење победника врши се након
завршетка финалних трка 1 дисциплине.
Редослед три првопласирана пливача у Апсолутној конкуренцији
одређује се на основу резултата постигнутих у А финалу. У
омладинској и кадетској конкуренцији редослед се одређује на основу
резултата А и Б финала. У случају да у А и Б финалу нема 3 јуниора и
3 кадета у обзир се узимају резултати из квалификационих трка.
Бодовање се врши малим бодовима у преподневном делу такмичења
(20;17;15;13;12;11;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1)
Такмичење се одржава у складу са Правилима ПСС и ФИНА-е.

Право наступа:

Сви клубови пуноправне чланице Пливачког савеза Србије. Такође,
право наступа имају и страни клубови и савези – Србија Опен у
апсолутној категорији.

Годишта:

Кадети: 15-16 година, јуниори: 17-18 година, отворено: сви
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Eлектроника:

Колорадо тајминг

Пријаве:

Пријаве се врше електронски на адресу aca.rosic@gmail.com, а копија
се шаље на адресу info@serbia-swim.org.rs. Рок за пријаву је 10 часова
ујутру 10.07.2012.
Комесар ће на техничком састанку извршити проверу такмичарских
легитимација. Такође, страни пливачи би требало да дају на увид неки
документ којим потврђују своје годиште. Одјаве се могу извршити на
техничком састанку.
Одјаве за финалне трке се могу извршити 30 минута након
објављиваања коначних резултата у квалификацијама за одређену
дисциплину. Одјавна такса износи 1.000 динара. Уколико се не
изврши одјава из финала на време клуб ће бити новчано кажњен са
2.000 динара.
У случају да такмичар не наступи у једној трци у једном делу
такмичења без оправданог разлога, нема право наступа ни у једној
дисциплини програма до краја тог дела такмичења, укључујући и
штафете. Ако се такмичар разболи или повреди у току такмичења,
дежурни лекар ће утврдити да ли је способан да настави такмичење.
Уколико лекар утврди да такмичар није способан да настави
такмичење, такмичар се одјављује без икаквих санкција.

Штафете:

Један такмичар у једном делу такмичења може да наступи у једној
штафети, а сваки клуб може пријавити једну штафету у категорији.
Састав штафете се пријављује пре почетка сваког дела такмичења у
којем се штафета плива, у супротном ће бити дисквалификована.

Технички састанак:

Технички састанак ће се одржати на базену у 09 часова 13.07.2012.
Присуство делегата клубова учесница је обавезно.

Редослед по групама:

Редослед такмичара по групама одредиће се према броју пријављених
такмичара за поједину дисциплину и на основу вредности резултата.
У свим дисциплинама пливају се квалификације, осим у
дисциплинама 800м и 1500м слободно где се групе формирају према
пријављеним временима. У А финалу (поподне) плива група са
најбоље пријављеним временима, док остали пливају у термину
квалификација (преподне). Укупан пласман се одређује након
пливања последње групе 800м и 1500м слободно.
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Костими:

Сви пливачи се морају придржавати ФИНА правила о дозвољеним
костимима.

Награде:

Медаље ће се доделити за прва три места. Такође, најбољи пливач и
најбоља пливачица ће добити трофеј и по 250 евра новчане награде у
динарској протививредности.
Сви пливачи морају бити пристојно обучени за доделу медаља.
У случају да пливач из друге државе освоји прво место на Летњем
отвореном првенству Србије, најбоље пласирани пливач који наступа
за клуб са територије Републике Србије стиче наслов првака Србије у
појединачној дисциплини.

Смештај:

063/698-491 Светлана Шарчевић, позвати се на ПСС или
ТОБ : http://www.tob.rs/sr-lat/stay.php?kat=1
За све додатне информације office@serbia-swim.org.rs или 011/357-2985

Додатне информације:
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Програм такмичења
1. Дан
преподне 10 часова / поподне 17 часова
400m слободно M/Ж
100m прсно M/Ж
100m леђно M/Ж
100m делфин M/Ж
50m слободно M/Ж
400m инд. мешовито M/Ж
4x100m слободно M/Ж
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. дан
преподне 10 часова / поподне 17 часова
800m слободно Ж/M
200m прсно Ж/M
200m леђно Ж/M
200m делфин Ж/M
100m слободно Ж/M
200m инд. мешовито Ж/M
4x200 слободно Ж/M
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3. Дан
преподне 10 часова / поподне 17 часова
1500m слободно M/Ж
50m прсно M/Ж
50m леђно M/Ж
50m делфин M/Ж
200m слободно M/Ж
4x100 мешовито M/Ж
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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