ПЛИВАЊЕ
Члан 1.
Првенство у пливању ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство)
представља такмичење које организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са
Пливачким савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза
за школски спорт Србије.
Првенство у пливању организује се у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује у појединачној конкуренцији и то у следећим категоријама:
1. Ученици и ученице I и II разреда основних школа,
2. Ученици и ученице III и IV разреда основних школа,
3. Ученици и ученице V разреда основних школа,
4. Ученици и ученице VI разреда основних школа,
5. Ученици и ученице VII разреда основних школа,
6. Ученици и ученице VIII разреда основних школа,
7. Ученици и ученице I и II разреда средњих школа,
8. Ученици и ученице III и IV разреда средњих школа.
Члан 3.
Ученици-це основних школа такмиче се у следећим дисциплинама:
- 50 м краул (слободно),
- 50 м прсно,
- 50 м леђно,
- 50 м лептир (делфин),
Ученици-це средњих школа такмиче се у следећим дисциплинама:
- 100 м краул (слободно),
- 100 м прсно,
- 100 м леђно,
- 100 м лептир (делфин).
Један такмичар може наступати само у једној дисциплини.
Такмичари, чије се име налази у стартној листи, дужни су да на помоћни старт носе
такмичарску легитимацију и дужни су да је покажу судији на помоћном старту у току
припреме за старт, у циљу утврђивања идентитета такмичара.У случају да такмичар
поменути документ не достави на увид најкасније до одласка његове групе на старт,
биће му ускраћен наступ.
За одржавање такмичења неопходна дужина базена је 50м, ширина стазе мора бити
најмање 2,5м, са простором од најмање 0,2м између ивице базена и прве стазе, као и
између базена и последње стазе.
Такмичења на нижим нивоима (општинско и окружно) се могу одржати и на 25м
базену, стим да се због окрета, млађи такмичари, неће дисквалификовати.
Мерење времена jе аутоматско или полуаутоматско. Изузетно, у случају да
електронски уређај за мерење откаже, мерење времена се може вршити и ручно.
На такмичењу је професорима и другим не службеним лицима забрањено присуство у
ограђеном простору на плочи око базена. У ограђеном простору могу да бораве

искључиво пливачи који се припремају за трку, судије и службена лица. Било који вид
ометања или пружања помоћи пливачима у базену је строго забрањен.
Члан 4.
Првенство у пливању се организује у три нивоа: општински (I ниво), окружни (II ниво)
и државни (III ниво).
О начину и условима спровођења општинског (I ниво) првенства одлучује организатор.
Првопласирани и другопласирани појединци, у свакој дисциплини, са општинског
првенства, стичу право учешћа на окружном (II ниво) првенству.
Првопласирани појединац у свакој дисциплини стиче право учешћа на државном
првенству (III ниво).
Члан 5.
Државно првенство се одвија у два дела, у једном дану. Преподневни старт за основне
школе, а поподневни за средње школе. О сатници такмичења одлучује домаћин
такмичења у договору са Савезом за школски спорт Србије.
Члан 6.
На државном првенству, после завршетка финалног такмичења, сваке дисциплине
посебно, обавља се свечано проглашење победника. Три првопласирана такмичара-ке,
за сваку од наведених дисциплина, у једној од категорија, добијају дипломе и медаље:
првопласирани златну, другопласирани сребрну, а трећепласирани бронзану.

