Предмет : ИЗМЕНЕ, усвојене од стране УО ССПС -04.априла 2019.
1. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА ССПС
Члан 18, став 2 гласи:
За све узрасне категорије клубу је дозвољено да пријави: 2 сола, 2 дуета, 2 микс дуета, 2 тима (А и Б тим)
и 2 комбинације (А и Б комбинацију).
Само А тим/ А комбинација се бодује и улази у конкуренцију за медаљу, док Б тим/ Б комбинација добија
дипломе за учешће.
Уколико клуб пријави 2 тима/ 2 комбинације, један означава као А и тај улази у пласман за освајање
медаље. Б тим /комбинација добија резлтат и признање за учешће. Уколико је на такмичењу пријављено 3 и више
Б тимова/ комбинација прави се пласман са доделом признања за 1, 2 и 3.место. Уколико се пријави 1 или 2 Б
тима/ Б комбинације добијају се дипломе за учешће.

Измена Члана 18. Став 2 гласи :
За све узрасне категорије клубу је дозвољено да пријави: 2 сола, 2 дуета, 2 микс дуета, 2 тима (А и Б тим) и 2
комбинације (А и Б комбинацију).
Организатор позивом за такмичење прописује да ли :
 Се медаље додељују за рангирано 1., 2., и 3. место(не водећи рачуна да ли је то А или Б
тим/комбинација)
Или
 Се медаље додељују за боље пласиран тим/комбинацију, који је остварио 1.,2. и 3. место.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Предлог измена се доноси у складу са реалним ситуацијама на домаћим такмичењима; повећава се број
наступа на такмичењима и сходно томе потребно је укључити могућност избора организатору за доделу
медаља.

Члан 58, тачка 13 гласи:
Новчаном казном казниће се следећа непоштовања ових пропозиција (а на основу извештаја Делегата
такмичења и Главног судије):
Судија казном у износу од ½ своје надокнаде уколико закасни на заказан судијски састанак

Измена Члана 58, тачка 13 гласи:
Новчаном казном казниће се следећа непоштовања ових пропозиција (а на основу извештаја Делегата
такмичења и Главног судије):
Судија( или друго техничко лице) казном у износу од ½ своје надокнаде уколико закасни на заказан судијски
састанак или своју позицију на коју је распоређен за наведено такмичење, од стране главног судије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Предлог измена се доноси у складу са реалним ситуацијама на такмичењу,која се понављају.

2. СУДИЈСКИ ПРАВИЛНИК ССПС
Преамбула гласи :

На основу члана 39. став 1. Статута Савеза за синхроно пливање Србије, управни одбор Савеза за синхроно
пливање Србије, на седници одржаној 26.02.2019.године доноси нови
СУДИЈСКИ ПРАВИЛНИК
Измена Преамбуле гласи:
На основу члана 39. став 1. Статута Савеза за синхроно пливање Србије, управни одбор Савеза за синхроно
пливање Србије, на седници одржаној 26.02.2019.године даје сагласност на
СУДИЈСКИ ПРАВИЛНИК
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
У складу са СТАТУТОМ ССПС , члан 75 и 76. УО даје сагласност на правилник УС ССПС.
Београд, 04.04.2019.
Ива Поповић, председник

