На основу Члана 31. и Члана 32. Статута СДММПС, Управни одбор СДММПС доноси

ПРАВИЛНИК
КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ НА ОТВОРЕНИМ ВОДАМА
( у даљем тексту SRB OPEN WATER CUP )

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се правила такмичења за КУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
ПЛИВАЊУ НА ОТВОРЕНИМ ВОДАМА.
Овај Правилник је усклађен са Општим системом такмичења Савеза за даљинскомаратонско и мастерс пливање Србије (у даљем тексту СДММПС) Одредбе
овог Правилника обавезују све учеснике .
Свако неовлашћено коришћење имена и свега осталог везаног за SRB OPEN WATER CUP
подлеже судском односно дисциплинском поступку у складу са Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности СДММПС
Члан 2.
Циљеви SRB OPEN WATER CUP-а:
- Развој, промоција и унапређење спорта пливања на отвореним водама на подручју Реп.
Србије
-Ширење активности пливања на отвореним водама нарочито деце и младих,како у
Републици Србији тако и у ширем међународном окружењу,
-Проширење базе и стварање услова за постизање врхунских резултата, пливања
на отвореним водама,
-Развијање и унапређење међусобне сарадње удружених чланица и њихових чланова,
-Медијска презентација и промоција спорта пливања на отвореним водама,
-Туристичка и свеопшта промоција места (града, општине) у којем се организује
такмичење.
КАЛЕНДАР И УСЛОВИ ТАКМИЧЕЊА

Члан 3.
SRB OPEN WATER CUP је серија такмичења у пливању на отвореним водама на
територији Републике Србије.
SRB OPEN WATER CUP
вођством СДММПС.

је организовани систем такмичења у организацији и под

Календар SRB OPEN WATER CUP-а утврђује Управни одбор СДММПС
Календар SRB OPEN WATER CUP-а мора се утврдити најкасније до 31. маја за текућу
такмичарску сезону.
Места
свим

и

датуми

одржавања

такмичења

SRB OPEN WATER CUP -а

отворени

су

заинтересованим организаторима у складу са критеријумима о избору које доноси
Управни одбор, те се могу из године у годину мењати.
Такмичења SRB OPEN WATER CUP-а отворена су свим такмичарима уредно регистрованим
или лиценцираним у складу са Правилником о регистрацији те осталим такмичарима
ако им организатор дозволи учешће.
На такмичењима SRB OPEN WATER CUP-а која из оправданих разлога имају
ограничен број учесника, предност наступа и учешћа (директног уласка) имају
такмичари уредно

регистровани или лиценцирани у складу са Правилником о регистрацији, а
остали
(нерегистрирани / нелиценцирани) такмичари улазе до попуњавања стартне листе.
Члан 4.
Сви организатори такмичења SRB OPEN WATER CUP-а обавезни су свим чланицама
СДММПС доставити Пропозиције такмичења које регулишу битна питања у вези
такмичења и које нису у супротности са Правилником за такмичења у пливању на
отвореним водама СДММПС , Правилником о регистрацији СДММПС и овим
Правилником.
Сваки организатор такмичења SRB OPEN WATER CUP-а обавезан је поштовати све
аспекте организације, права и обавезе Правилника о регистрацији и овог Правилника.
У случају непоштовања истог, против организатора такмичења покренуће се
дисциплински поступак.
Стаза за такмичење мора бити верификована од надлежног органа СДММПС, те
да
испуњава услове које сваки организатор такмичења мора испуњавати у складу
са Правилима ФИНА и Правилником за такмичења у пливању на отвореним водама
СДММПС . У супротном се такмичење не може одржати у оквиру SRB OPEN WATER CUP –
а.
Члан 5.
На такмичењима SRB OPEN WATER CUP -а право рангирања и бодовања, појединачно и
екипно, имају само такмичари који су уредно регистровани или лиценцирани у
СДММПС у складу са Правилником о регистрацији СДММПС .
Као доказ исправности регистрације и лиценцирања служи потврда од стране СДММПС.
Сви остали такмичари који нису регистровани или лиценцирани у СДММПС у складу са
Правилником о регистрацији, без обзира да су регистровани у клубовима
сродних спортова (базенског пливања , триатлона и ватерпола) сматрају се
нерегистрованим / нелиценцирани такмичарима и немају право рангирања и бодовања
у SRB OPEN WATER CUP-у ни појединачно ни екипно .
Такви такмичари могу наступити на такмичењу ради омасовљења и промоције
овог
спорта и ући у опен поредак на појединачним такмичењима на којим учествују .
Стране држављане мог у да узм у г одиш њу лиценцу СДММПС и да уђу поредак као и
домаћи обзиром да је такмичење отвореног типа.
Листа-поредак SRB OPEN WATER CUP-а формира се искључивањем из листе оних
такмичара који немају право рангирања и бодовања за SRB OPEN WATER CUP
Сваки такмичар за свој наступ на такмичењима SRB OPEN WATER CUP-а преузима пуну
личну одговорност за здравствену и менталну способност која није преносива на
организатора и у случају више силе , и у том смислу потписује самовољно изјаву пред
свако појединачно такмичење.
Такмичар млађи од 18 година, односно онај који на дан наступа није напунио 18
година живота, мора организаторy пре такмичења доставити писмену и оверену изјаву
родитеља или старатеља о преузимању пуне одговорности за његов наступ на
такмичењу.

КАТЕГОРИЈЕ, БОДОВАЊЕ И НАГРАДЕ
Члан 6.
Према правилима ФИНА мушко и женско такмичење третирају се као два одвојена
такмичења.
У појединачној конкуренцији посебно се бодује пласман мушких и женских такмичара.
Осим појединачне постоји и екипна конкуренција.У екипно односно тимско
бодовање улазе они клубови који уплате годишњу таксу неовисно од такмичара.Износ
таксе утврђује УО СДММПС.
У појединачној конкуренцији постоји апсолутна категорија за коју се бодују сви
такмичари без обзира на стварну старосну групу, односно категорију којој припадају, и
категорије према старосним групама и то:

К А Т Е Г О Р И Ј Е
ПОЛ

СТАРОСНА ГРУПА

ПОЛ

СТАРОСНА ГРУПА

М/Ж

I

до 10 година

М/Ж

X

од 40 до 44 годинa

М/Ж

II

М/Ж

XI

од 45 до 49 годинa

М/Ж

III

М/Ж

XII

од 50 до 54 годинa

М/Ж

IV

М/Ж

XIII

од 55 до 59 годинa

М/Ж

V

М/Ж

XIV

од 60 до 64 годинa

М/Ж

VI

М/Ж

XV

од 65 до 69 годинa

М/Ж

VII

М/Ж

XVI

од 70 до 74 годинa

М/Ж

VIII

М/Ж

XVII

75 година и више

М/Ж

IX

од 11 до 12
година
од 13 до 14
година
од 15 до 16
године
од 17 до 18
година
од 19 до 24
годинa
од 25 до 29
година
од 30 до 34
годинa
од 35 до 39
годинa

Oбавезa je организатора појединог такмичења SRB OPEN WATER CUP-а да на свом
такмичењу уведе исте старосне категорије.
Члан 7.
Свако такмичење SRB OPEN WATER CUP-а посебно се бодује зависно о коначном
пласману такмичара.
Бодовање такмичења SRB OPEN WATER CUP-а се врши по следећој табели а на основу
апсолутног поредка одвојено за мушкарце и жене:

ПЛАСМАН

БОДОВИ

ПЛАСМАН

БОДОВИ

1. место

200

21. место

100

2. место

195

22. место

95

3. место

190

23. место

90

4. место

185

24. место

85

5. место

180

25. место

80

6. место

175

26. место

75

7. место

170

27. место

70

8. место

165

28. место

65

9. место

160

29. место

60

10. место

155

30. место

55

11. место

150

31. место

50

12. место

145

32. место

45

13. место

140

33. место

40

14. место

135

34. место

35

15. место

130

35. место

30

16. место

125

36. место

29

17. место

120

37. место

28

18. место

115

38. место

27

19. место

110

39. место

26

20. место

105

40. место

25

од 41. места се бодује 24 бода и свако следеће до 64.места се умањује за 1 бод.

За такмичења 5км до-10км бодови се увећавају за 25%.Такмичења 10км и више
увећавају се за 50%.
Члан 8.
У коначан поредак SRB OPEN WATER CUP-а ће бити уврштени сви такмичари који имају
право рангирања и бодовања у складу са одредбама Правилника о регистрацији и овог
Правилника, а к о м и н и м а л н о и с п л и в а ј у т р и т а к м и ч е њ а . У к о н а ч а н п о р е д а к
у л а з и 1 0 . на ј б о љ е и с п л и в а н и х р е з у л т а т а п о ј е д и н а ч н о з а с в а ко г т а к м и ч а р а .
Члан 9.
Коначан поредак такмичара је збир освојених бодова на десет његових
најбољих резултата у SRB OPEN WATER CUP -у .
Члан 10.
На начин из претходног члана добија се укупни победник у појединачној апсолутној

и старосним категоријама у мушкој и женској конкуренцији, те екипној мушкој и
женској конкуренцији.
За SRB OPEN WATER CUP екипно се бодује 5.најбољих пливача плус 5. најбољих
пливачица по
клубу независно од поредка мушко-женско понаособ на сваком такмичењу из
серије SRB OPEN WATER CUP-а.
У екипном поретку право рангирања и бодовања имају само клубови или удружења
чланице СДММПС (пуноправне и привремене) који су уредно измириле годишњу
таксу.Остали клубови не улазе у генерални пласман.
Члан 11.
Укупно три првопласирана такмичара у апсолутној категорији у појединачној мушкој и
женској конкуренцији добијају, према оствареном пласману, пехаре или медаље у
трајно власништво, које обезбеђује СДММПС.
Победник у старосним категоријама у појединачној мушкој и женској конкуренцији
добија пехар или медаљу(зависно од финансијске могућности), а друго и треће
пласирани у обе конкуренције медаље у трајно власништво, које обезбеђује СДММПС.
Три првопласирана клуба / удружења добијају пехара у трајно власништво, које
обезбеђује
СДММПС,
Сваки организатор такмичења SRB OPEN WATER CUP-а обавезан је у складу са
својим могућностима обезбеди одговарајуће награде (пехара, медаље, дипломе
и остале пригодне награде) за најбоље пласиране и остале такмичаре, а што се уређује
Пропозицијама такмичења.
Термин проглашења најбољих у SRB OPEN WATER CUP-у за текућу сезону одређује
управни одбор СДММПС .
Члан 12.
Такмичари са инвалидитетом надмећу се и бодују заједно са осталим такмичарима у
апсолутној мушкој и женској конкуренцији и старосним категоријама те екипној мушкој и
женској конкуренцији, а уколико има већи број такмичара од два по било
којим категоријма бодују се одвојено.
Организатор је дужан у Пропозицијама такмичења истакнути да ли су старт и циљ
приступачни или делимично приступачни особама у инвалидским колицима.
Уколико организатор такмичења у Пропозицијама нуди смештај за такмичаре, дужан је
истакнути да ли је исти прилагођен или делимично прилагођен особама у инвалидским
колицима.
Уколико у такмичењу учествује и особа у инвалидским колицима, организатор је дужан
званично задужити особу за помоћ такмичару у инвалидским колицима.
Сваки такмичар са инвалидитетом за свој наступ на такмичењима SRB OPEN
WATER CUP-а
преузима пуну одговорност која није преносива на организатора нити у случају више
силе. На такмичаре са инвалидитетом примењују се сва правила и питања као и
за остале такмичаре у складу са одредбама Правилника за такмичења у пливању
на отвореним водама, Правилника о регистрацији и овог Правилника.
Члан 13.
Сваки организатор такмичења SRB OPEN WATER CUP-а обавезан је у року 60 минута

након завршетка такмичења објавити резултате на лицу места, а до краја дана, због
објављивања на сајту СДММПС доставити резултате.
Сваки организатор такмичења SRB OPEN WATER CUP-а обавезан је истог дана да
обавести дневну штампу и сва остала средства јавног информисања о резултатима
одржаног такмичења. Организатор је дужан да достави Записник који се поставља на
сајт СДММПС.
РУКОВОЂЕЊЕ SRB OPEN WATER CUP-ом
Члан 14.
SRB OPEN WATER CUP организује и њиме руководи СДММПС преко Управног одбора
сходно овом Правилнику, Правилнику за такмичења у пливању на отвореним водама,
Општем систему такмичења СДММПС , Правилнику о регистрацији те осталим општим
актима СДММПС Свим аспектима организације SRB OPEN WATER CUP-а руководи
Управни одбор који по потреби може именовати врховног координатора SRB OPEN
WATER CUP-а, а који извршава одлуке Управног одбора СДММПС .
Члан 15.
Врховне судије и делегата за сва такмичења SRB OPEN WATER CUP-а, делегира
Управни одбор СДММПС . уз консултацију и договор са организатором и
координатором појединачног такмичења.
.
Члан 16.
Испред назива SRB OPEN WATER CUP-а, може се додати и употребљавати назив
правног лица - Генералног покровитеља SRB OPEN WATER CUP-а,, о чему одлуку
доноси Управни одбор СД- ММПС
Међусобна права и обавезе уређују се посебним уговором између SRB OPEN WATER
CUP-а, односно Управног одбора СДММПС и компаније Генералног покровитеља SRB
OPEN WATER CUP - а
Члан 17.
Приговори и жалбе на неправилности учињене пре, током и по завршетку
такмичења улажу се и решавају у складу са Правилником за такмичења у пливању
на отвореним водама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.

Сви учесници регистровани у СДММПС и учесници такмичења у пливању на
отвореним водама дужни су поштовати и примењивати одредбе овог
Правилника, а свако кршење, непознавање или необјективна примена
Правилника подлеже дисциплинској и свакој другој одговорности.
Члан 19.
Овај Правилник, као и његове измене и допуне доноси Управни одбор
СДММПС.
Управни одбор СДММПС може извршити измене и допуне овог Правилника
увек када оцени да је то нужно потребно, како би се серија SRB OPEN
WATER CUP-а, могла успешно завршити у интересу пливања на отвореним
водама у Републици Србији.
Случајеве који нису предвиђени овим Правилником решаваће Управни одбор
Члан 20.
Пречишћени текст Правилника о SRB OPEN WATER CUP- у, усвојен је
већином гласова чланова Управног одбора СДММПС н а с ед н и ц и одржаној
дана 14.06.2015.године .
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а право тумачења има
Управни одбор СДММПС

Дана: 14.06.2015.

Председник СДММПС
Којић Михајло

