П О З И В Н А О Т В О Р Е Н О П Р В Е Н С Т В О ПСЦС
Поштовани, позивамо Вас да узмете учешће на ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ ПСЦС,
које организујемо први пут од оснивања нашег савеза, у нади да ћете својим
присуством подићи квалитет такмичења и остварити своје најбоље резултате,
очекујемо Вас.
Сваки такмичар има право наступа у две индивидуалне дисциплине по делу. Најбољи
пливач је такмичар који постигне највише ФИНА бодова у једној дисциплини. Бодовање за
екипни пласман се врши сабирањем ФИНА бодова првих 8 пливача по категорији и
дисциплини.
Такмичење ће се одржати у затвореном базену у Крушевцу, почетак распливавања је
предвиђен за 10 часова, а такмичење почиње свечаним отварањем у 11 часова.
Други део такмичења почиње 45 минута по завршетку првог дела, и то време је
предвиђено за додатно распливавање.
Пријаве слати на адресу: boki86nis@gmail.com, до 8.07.2013. у 10 часова.
Клубови су одговорни за здравстено стање својих пливача.

КАТЕГОРИЈЕ- На ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ ПСЦС право наступа имају следеће
категорије.
МУШКАРЦИ
млађи пионири
пионири
кадети
омладинци
сениори
апсолутна

11 - 12 година
13 - 14 година
15 - 16 година
17 - 18 година
19 – и више

ЖЕНЕ
млађе пионирке
пионирке
кадеткиње
омладинке
сениорке
апсолутна

9 - 10 година
11 - 12 година
13 - 14 година
15 - 16 година
17 – и више

Такмичење је из два дела

Први део
50 м слободно
50 м прсно
50 м делфин
50 м леђно
200 м мешовито
400 м слободно

м,ж
м,ж
м,ж
м,ж
м,ж
м,ж

Други део
100 м слободно
100 м прсно
100 м делфин
100 м леђно
400 м мешовито
200 м слободно

м,ж
м,ж
м,ж
м,ж
м,ж
м,ж

Све категорије су затворене осим апсолутне која је отворена.
Стартнине – Одлуком управног одбора ПСЦС висина стартнине за 2013 годину је
600,00 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 .

Крушевац, 01.07.2013.

Председник Пливачког савеза централне Србије
Бранислав Ковачевић

