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Назив такмичења: ЗИМСКО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - КОА –  

XXXIV МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ  ВОША 2014                                                            
 

Организатори: Пливачки савез Србије / Пливачки клуб Војводина  

 

Датум: 27 – 28. децембар 2014.  

 

Базен: СЦ Слана бара, Нови Сад, Сентандрејски пут бб, 21000 Нови Сад 

 

Правила: Такмичење се одржава у складу са ФИНА Правилима и Пропозицијама ПСС за 2014   

 

Категорије: Појединачно и екипно првенство Србије за кадете 

(такмичари рођени 1998. и 1999. године), омладинце 

(такмичари рођени 1996. и 1997. године) односно Појединачно 

првенство Србије у апсолутној конкуренцији у базену дужине 

25м /''Воша 2014.''; 

 

Формат такмичења: Такмичење је појединачно и екипно, траје два 

(2) дана и састоји се из четири (4) дела. Квалификационе трке се 

одржавају пре подне са почетком у 10:00, а у поподневном делу, са 

почетком у 17:00, се пливају ''А'' И ''Б'' финала у индивидуалним 

дисциплинама. Распливавање почиње најкасније један (1) сат пре почетка сваког дела првенства. Састанак делегата 

почиње првог дана такмичења у 9:00. Свечано отварање почиње првог дана такмичења у 16:45. 

 

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 само најбоље пласирани 

омладинци и кадети који се нису пласирали у ''А'' финале. 

 
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  се одређује 

након пливања  последње  (најбрже)  групе у  послеподневном  делу. Пре подне се пливају штафете у кадетској и 

омладинској конкуренцији, а после подне само штафете у апсолутној конкуренцији без квалификација 

Одјаве у току такмичења: Одјаве за ''А'' и ''Б'' финала се врше писмено, најкасније 30 минута након  

објављивања коначних резултата у квалификацијама за одређену дисциплину.Износ одјавне таксе је дефинисан 

Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за 2014. год. Непојављивање такмичара у ''А'' и 

''Б'' финалима без претходне одјаве у предвиђеном року од  30 минута, се кажњава новчано . У случају да се у 

задатом временском року не изврши писмена одјава такмичара и такмичар не наступи у ''А'' или ''Б'' финалу, клуб ће 

бити кажњен новчаном казном у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за 2014. 

год.У случају да се на помоћном старту ''А'' или ''Б'' финала не појави један или више такмичара, њихово место ће 

заузети такмичари одређени као резерве у тој дисциплини. Такмичари одређени као резерве су дужни да се појаве на 

помоћном старту на време.У случају да се у задатом временском року не изврши писмена одјава такмичара одређених 

као резерве и ти такмичари се не појаве на помоћном старту ''А'' или ''Б'' финала, клуб ће бити кажњен новчаном 

казном у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за 2014. год као у случају 

непојављивања на старту без обзира да ли је пливач наступио у трци или не. 

Непојављивање такмичара: Непојављивање такмичара у ''А'' и ''Б'' финалима без претходне одјаве у 

предвиђеном року од  30 минута, се кажњава новчано . У случају да се у задатом временском року не изврши 

писмена одјава такмичара и такмичар не наступи у ''А'' или ''Б'' финалу, клуб ће бити кажњен новчаном казном у 

складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за 2014. год.У случају да се на помоћном 



 
старту ''А'' или ''Б'' финала не појави један или више такмичара, њихово место ће заузети такмичари одређени као 

резерве у тој дисциплини. Такмичари одређени као резерве су дужни да се појаве на помоћном старту на време.У 

случају да се у задатом временском року не изврши писмена одјава такмичара одређених као резерве и ти такмичари 

се не појаве на помоћном старту ''А'' или ''Б'' финала, клуб ће бити кажњен новчаном казном у складу са Одлуком 

Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за 2014. год као у случају непојављивања на старту без 

обзира да ли је пливач наступио у трци или не. 

Редослед: Редослед три (3) првопласирана такмичара у 

апсолутној  категорији одређује се, искључиво на основу 

резултата постигнутих у ''А'' финалу. У омладинској и кадетској  

категорији,  редослед  се  одређује  на  основу резултата из ''А'' и 

''Б'' финала. У случају да у ''А'' и ''Б'' финалу нема три (3) 

омладинца и три (3) кадета у обзир се узимају резултати из 

квалификационих трка. 

Бодовање: Бодовање за  екипни  пласман  у  конкуренцији 

кадета  и  омладинаца  се  врши  ФИНА  бодовима.  За одређивање 

екипног пласмана у кадетској и омладинској категорији се у обзир 

узимају резултати шеснаест (16) првопласираних такмичара по категорији у свакој индивидуалној дисциплини, 

односно осам (8) првопласираних штафета по категорији.За најуспешнију кадетску односно омладинску екипу на 

првенству се проглашава екипа чији пливачи остваре највећу вредност укупног збира ФИНА бодова.За најбољег 

пливача и пливачицу на првенству се проглашавају такмичари који оборе државни рекорд који доноси највише 

ФИНА бодова на том такмичењу. У случају да има више оборених рекорда, рачуна се рекорд који носи највише 

ФИНА бодова. Уколико се деси да је збир бодова исти, додаје се наредни најбоље испливан резултат, тј. резултат 

са највише ФИНА бодова. Уколико не постоји оборен рекорд на такмичењу, рачунају се 2 апсолутно најбоље 

испливана резултата, тј. резултати који носе највише ФИНА бодова. 

Церемонија доделе медаља: Церемонија доделе медаља у одређеној дисциплини се врши након завршетка 
финалних трка у оквиру те   дисциплине, изузев у случају додела медаља у дисциплинама 4  x 100м слободно и 4 x 
100м мешовито у кадетској и омладинској конкуренцији које ће се вршити одмах по завршетку тих дисциплина у 
преподневном делу такмичарског програма. Све остале церемоније доделе медаља у индивидуалним дисциплинама 
(кадети, јуниор  И апсолутна  категорија)  и  штафетама  (апсолутна  категорија)  ће  се  вршити  по  завршетку  
финалних  трка  у послеподневном делу такмичарског програма. 

Напомена: У случају великог броја пријављених такмичара врховни судија задржава право измене распореда пливања 

група и распореда дисциплина у оквиру такмичарског програма. У том случају, последње три групе у свакој 

индивидуалној дисциплини, изузев у дисциплинама 800м слободно и 1500м слободно односно штафетама, наступају 

одмах на почетку преподневног дела такмичарског програма. По завршетку пливања три последње групе у оквиру свих  

дисциплина, објављују се прелиминарни резултати завршених трка, а  такмичарски програм се наставља пливањем 

свих осталих група у  оквиру  сваке дисциплине програма. По завршетку  пливања свих трка у оквиру сваке 

индивидуалне дисциплине се објављују званични резултати за ту дисциплину и спискови такмичара који су се 

пласирали у ''А'' и ''Б'' финале. У овом случају, програм послеподневних делова такмичења се не мења 

Сви такмичари који учествују на Првенствима Србије и такмичењима у организацији ПСС морају имати потврду о 

утврђеној здравственој способности у складу са Правилником о утврђивању здравствене способности спортиста за 

обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима  (Правилник Министарства омладине и 

спорта број 66-00-15/87/2011-03).Клубови сносе сву законску и материјалну одговорност за здравствену способност 

пријављених такмичара и у складу са тим издају потврду на меморандуму клуба којом потврђују да су пријављени 

такмичари обавили прегледе у складу са Законом о спорту и горе наведеним правилником. 

 

Пријаве/одјаве: Пријаве се врше електронски, на е-маил адресу:  prijave@serbia-swim.org.rs, a копија електронске 

пријаве се обавезно шаље на е-маил адресу:  info@serbia-swim.org.rs. Прелиминарна пријава се шаље 7 дана пре 

одрђавања такмичења, а коначна пријава најкасније 48 сати пре почетка првог дела такмичарског програма и то за. 

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. 

 

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


 

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА 
ЗИМСКО ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА КАДЕТЕ И ЈУНИОРЕ И ЗИМСКО 

ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО У АПСОЛУТНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ /''ВОША 2014.'' 1. ДЕО /ПРЕ ПОДНЕ  27.12.2014, субота 3. ДЕО /ПРЕ ПОДНЕ 28.12.2014,недеља 
распливавање и састанак делегата у 9:00, 

почетак такмичења у 10:00 

распливавање у 9:00, 

почетак такмичења у 10:00 400м мешовито /мушкарци (квалификације) 400м мешовито /жене (квалификације) 
50м прсно /мушкарци (квалификације) 50м прсно /жене (квалификације) 
50м слободно /жене (квалификације) 50м слободно /мушкарци (квалификације) 

100м слободно /мушкарци (квалификације) 100м слободно /жене (квалификације) 
200м леђно /жене (квалификације) 200м леђно /мушкарци (квалификације) 

200м делфин /мушкарци (квалификације) 200м делфин /жене (квалификације) 
200м мешовито /жене (квалификације) 200м мешовито /мушкарци (квалификације) 

100м мешовито /мушкарци (квалификације) 100м мешовито /жене (квалификације) 
100м делфин /жене (квалификације) 100м делфин /мушкарци (квалификације) 

50м делфин /мушкарци (квалификације) 50м делфин /жене (квалификације) 
50м леђно /жене (квалификације) 50м леђно /мушкарци (квалификације) 

100м леђно /мушкарци (квалификације) 100м леђно /жене (квалификације) 
100м прсно /жене (квалификације) 100м прсно /мушкарци (квалификације) 

200м прсно /мушкарци (квалификације) 200м прсно /жене (квалификације) 
200м слободно /жене (квалификације) 200м слободно /мушкарци (квалификације) 

400м слободно /мушкарци (квалификације) 400м слободно /жене (квалификације) 
штафета 4 x 100м слободно /жене (кадети и омладинци) штафета 4 x 100м слободно /мушкарци (кадети и омладинци) 

штафета 4 x 100м мешовито /мушкарци (кадети и омладинци) штафета 4 x 100м мешовито /жене (кадети и омладинци) 
церемонија доделе медаља 

штафета 4 x 100м слободно жене (кадети и омладинци) 
церемонија доделе медаља 

штафета 4 x 100м слободно мушкарци (кадети и омладинци) 
церемонија доделе медаља 

штафета 4 x 100м мешовито мушкарци (кадети и омладинци) 
церемонија доделе медаља 

штафета 4 x 100м мешовито жене (кадети и омладинци) 
800м слободно /жене (спорије групе) 1500м слободно /мушкарци (спорије групе) 

  

2. ДЕО /ПОСЛЕ ПОДНЕ 27.12.2014,субота 4. ДЕО /ПОСЛЕ ПОДНЕ 28.12.2014, недеља 
Распливавање у 16:00,свечано отварање 

првенства у 16:45, почетак такмичења у 17:00 

 

распливавање у 16:00, почетак такмичења у 

17:00 800м слободно /жене (најбржа група) 1500м слободно /мушкарци (најбржа група) 
400м мешовито /мушкарци (А и Б финале) 400м мешовито /жене (А и Б финале) 

50м прсно /мушкарци (А и Б финале) 50м прсно /жене (А и Б финале) 
50м слободно /жене (А и Б финале) 50м слободно /мушкарци (А и Б финале) 

церемонија доделе медаља 

800м слободно жене и 400м мешовито мушкарци 

церемонија доделе медаља 

1500м слободно мушкарци и 400м мешовито жене 100м слободно /мушкарци (А и Б финале) 100м слободно /жене (А и Б финале) 
200м леђно /жене (А и Б финале) 200м леђно /мушкарци (А и Б финале) 

церемонија доделе медаља 

50м прсно мушкарци и 50м слободно жене 

церемонија доделе медаља 

50м прсно жене и 50м слободно мушкарци 
200м делфин /мушкарци (А и Б финале) 200м делфин /жене (А и Б финале) 

200м мешовито /жене (А и Б финале) 200м мешовито /мушкарци (А и Б финале) 
церемонија доделе медаља 

100м слободно мушкарци и 200м леђно жене 

церемонија доделе медаља 

100м слободно жене и 200м леђно мушкарци 100м мешовито /мушкарци (А и Б финале) 100м мешовито /жене (А и Б финале) 
100м делфин /жене (А и Б финале) 100м делфин /мушкарци (А и Б финале) 

церемонија доделе медаља 

200м делфин мушкарци и 200м мешовито жене 

церемонија доделе медаља 

200м делфин жене и 200м мешовито мушкарци 
50м делфин /мушкарци (А и Б финале) 50м делфин /жене (А и Б финале) 

50м леђно /жене (А и Б финале) 50м леђно /мушкарци (А и Б финале) 
церемонија доделе медаља 

100м мешовито мушкарци и 100м делфин жене 

церемонија доделе медаља 

100м мешовито жене и 100м делфин мушкарци 100м леђно /мушкарци (А и Б финале) 100м леђно /жене (А и Б финале) 
100м прсно /жене (А и Б финале) 100м прсно /мушкарци (А и Б финале) 

церемонија доделе медаља 

50м делфин мушкарци и 50м леђно жене 

церемонија доделе медаља 

50м делфин жене и 50м леђно мушкарци 
200м прсно /мушкарци (А и Б финале) 200м прсно /жене (А и Б финале) 
200м слободно /жене (А и Б финале) 200м слободно /мушкарци (А и Б финале) 

церемонија доделе медаља 

100м леђно мушкарци и 100м прсно жене 

церемонија доделе медаља 

100м леђно жене и 100м прсно мушкарци 
400м слободно /мушкарци (А и Б финале) 400м слободно /жене (А и Б финале) 

церемонија доделе медаља 

200м прсно мушкарци и 200м слободно жене 

церемонија доделе медаља 

200м прсно жене и 200м слободно мушкарци 
штафета 4 x 100м слободно /жене (апсолутно) штафета 4 x 100м слободно /мушкарци (апсолутно) 

штафета 4 x 100м мешовито /мушкарци (апсолутно) штафета 4 x 100м мешовито /жене (апсолутно) 
церемонија доделе медаља 

400м слободно мушкарци 

штафета 4 x 100м слободно жене (апсолутно) 

штафета 4 x 100м мешовито мушкарци (апсолутно) 

церемонија доделе медаља 

400м слободно жене 

штафета 4 x 100м слободно мушкарци (апсолутно) 

штафета 4 x 100м мешовито жене (апсолутно) 

 

 

 

проглашење екипног победника у кадетској и омладинској категорији 

проглашење најбољег пливача и најбоље пливачице у апсолутној категорији 
 



 
 

 

ВАЖНИ ДАТУМИ 
 

 

Прелиминарна пријава            20.12.2014. 

 

Коначна пријава                25.12.2014. до 10 сати 

Одјаве:                      26.12.2014. до 10 сати 
 

 

Све електронске пријаве је потребно послати на адресу prijave@serbia-swim.org.rs 

и обавезно копију на info@serbia-swim.org.rs 

 

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ 

 

Пливачки савез Србије 
Телефон 011/357/29-85 

Факс: 011/357-29-86 

office@serbia-swim.org.rs  

 

Пливачки клуб Војводина 
Телефон: 062-541050 

pkvojvodina@gmail.com  
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