П РАВИЛНИК
о раду репрезентација ССПС

Београд, фебруар 2017.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1 Овим правилником уређује се рад репрезентација у синхроном пливању у Савезу за синхроно
пливање Србије. Управни одбор Савеза за синхроно пливање Србије (у даљем текасту УО ССПС)
доноси Правилник о раду репрезентација у циљу побољшања квалитета синхроног пливања у
Републици Србији и његовог представљања у земљи и иностранству.
1.2 Репрезентације синхроног пливања Србије брига су и понос сваког члана Савеза за синхроно
пливање Србије ( у даљем тексту ССПС).
1.3 Обезбеђење услова ра рад и успех репрезентација дужност су сваког члана
ССПС. Интереси репрезентација имају предност у раду ССПС
1.4 Назив репрезентације синхроног пливања Републике Србије може носити :


Сениорска репрезентација





Јуниорска репрезентација
Кадетска репрезентација
Пионирска репрезентација

1.5
А) Сениорска репрезентација – чланови репрезентације могу бити најбољи/е такмичари/ке у
Србији које према својој години рођења задовољавају услов FINA правилника, као и додатне
критеријуме које прописује УО ССПС.
Б) Јуниорска репрезентација – чланови репрезентације могу бити најбољи/е такмичари/ке у
Србији које према својој години рођења задовољавају услов FINA правилника, као и додатне
критеријуме које прописује УО ССПС.
В) Кадетска репрезентација – чланови репрезентације могу бити најбољи/е такмичарки/ке у Србији
које према својој години рођења задовољавају услов FINA правилника, као и
додатне критеријуме које прописује УО ССПС.
Г) Пионирска репрезентација – чланови репрезентације могу бити најбољи/е такмичари/ке у
Србији које према својој години рођења задовољавају услов FINA правилника, као и додатне
критеријуме које прописује УО ССПС.
1.6 Репрезентације чине изабрани/е репрезентативци/ке и чланови стручно-техничког штаба,
1.7 Репрезентативци/ке су изабране синхрони/е пливачи/це од стране тренера националне
репрезентације за узрасну категорију и /или националног селектора .
2. КЛУБОВИ
2.1 Клубови из чијих редова су изабрани кандидати за репрезентацију, обавезни су изабраном
кандидату такмичару/ки и /или тренеру омогућити рад у свим фазама програма и активностима
репрезентације

2.2 Клуб изабраног кандидата обавезан је истом омогућити оптималне услове за
остваривање посебних или индивидуалних програма рада које за кандидате сачини национални
селектор и/или тренер националне репрезентације.
3. РЕПРЕЗЕНТАТИВКЕ
3.1 Такмичари/ке које су на списку репрезентације или на ширем списку репрезентације (и
прате припреме репрезентације) у обавезу су да се придржавају овог Правилника.
3.2 Статус репрезентативца/ке стиче се именовањем од стране УО ССПС за рад у одређеној
репрезентацији
3.3 Шири списак репрезентације именује УО ССПС и такмичари/ке са тог списка прате рад
репрезентације по усвојеном плану и програму рада.
3.4 У случају неоправданог изостанка репрезентативца/ке с било које активности репрезентације,
кривац, такмичар/ка или Клуб подлежу казненим одредбама Дисциплинским мерама овог
Правилника.
3.5 Тренер који учествује у програму рада репрезентације,уколико изостане са 5 или више
узастопних тренинга репрезентације, искључује се из даљег рада.
3.6 Под оправданим разлогом подразумевају се смртни случај или тешка болест блиског члана
породице или болест или тежа повреда. Степен повреде или болести репрезентативца/ке одређује
искључиво именовани лекар од стране ССПС или лекар Републичког завода за спорт (у даље
тексту РЗС)
3.7 Отказ учествовања у програму и утврђеним активностима репрезентације,такмичар/ка може
поднети само у року који је позивом предвиђен.
3.8 Репрезентативци/ке су у обавези као најистакнутији представници синхроног пливања
Србије да достојно представљају Републику Србију и својим спортским понашањем у
базену или ван њега буду примерни.
3.8 На свим активностима и наступима репрезентативци/ке су у обавези извршавати обавезе
прописане од тренера националне репрезентације и /или селектора, као и остале обавезе по одлуци
УО ССПС.
3.9 Репрезентативац/ка која намерно нарушава спортску дисциплину и не поштује овај
Правилник биће примерено санкционисана према одлуци УО ССПС у консултацији са
Националним селектором и/или Спортским директором Савеза.
3.10 Репрезентативац/ка је у обавези да се консултује са лекаром репрезентације / ССПС приликом
узимања било каквих медицинских препарата и лекова, који морају бити одобрени од АДАС
(Антидопинг Агенције Србије).

3.11 Репрезентативац/ка којој је доказано узимање недозвољених стимулативних средстава, биће
удаљена из рада репрезентације а против ње/га биће покренут дисциплински поступак.
У раду репрезентације не дозвољава се пушење и конзумација алкохолних пића.
3.12 Репрезентативцима/кама се забрањује давање било каквих негативних изјава о другим
репрезентативцима/кама, плану и организацији припрема, и свему што спада у надлежност
Нациналног селектора, Тренера националне ререзентације или УО ССПС, посебно не путем
средстава јавног информисања.
3.13 Мобилне телефоне допуштено је користити у одређено време, не нарушавајући режим
одмора, тренинга и такмичења, а све у складу са препоруком Тренера националне
репрезентације.
3.14 Сви могући проблеми морају се разјаснити директно са Тренером националне
репрезентације и Националним селектором и/или Спортским директором.
3.15 Сву потребну опрему репрезентативцима/кама за наступе (или тренинге) обезбеђује према
могућности Савез.
3.16 Репрезентативци/ке су у обавези чувати опрему Савеза. У случају да немарношћу дође до
оштећења или губитка дела службене опреме или одеће, репрезентативац/ка је у обавези да
надокнади Савезу настале трошкове. У случају понављања немарног односа према опреми
или одећи, према репрезентативцу/ки ће се покренути дисциплински поступак.
3.17 На припремама репрезентације репрезентативцима/кама се подмирују путни трошкови и
трошкови смештаја.
3.18 Репрезентативцима/кама за рад и успех може бити додељена награда или признање.
3.19 Тренер репрезентативне селекције ће водити евиденцију рада свих репрезентативаца.
Евиденција се води од првог дана окупљања на припреме репрезентације било које
селекције.
3.20 Кроз евиденцију ће се пратити развој такмичара, њихов однос према раду, другим члановима
репрезентације, према националном тренеру, њен психофизички развој и друге релевантне
чињенице нужне за развој репрезентативца/ке и процену њених способности.
3.21 Евиденција се води ради помоћи Стручном савету ССПС и/или селектору при раду и избору
репрезентативки за састав појединих селекција.
4. КОРЕОГРАФИЈЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ САСТАВА
4.1 Сваки тренер репрезентације има право да буде означен као аутор кореографије коју је
осмислио и израдио током рада на месту тренера репрезентације.
Право коришћења сваке кореографије, настале у току ангажовања тренера на месту тренера
репрезентације, има ускључиво ССПС. То значи да тренер који је означен као аутор
репрезентативне кореографије не може исту користити у клупске сврхе.

ССПС може кореографију чује право коришћења поседује, користи и изводити неограничен број
пута.
4.2 Сa друге стране, уколико постоји сагласност, клуб може позајмити кореографију на коришћење
репрезентацији ССПС-а, без надокнаде, под условима са којима се обе стране сагласе, на одређен
или неодређен период коришћења. У том случају клупски тренер не може накнадно постављати
додатне услове ССПС-у.
5. НАЦИОНАЛНИ СЕЛЕКТОР
5.1 Национални селектор је стручно оспособљена особа, у складу са Законом о спорту која
непосредно руководи стручним радом свих репрезентација.
5.2 Националног селектора бира и разрешава УО ССПС, на предлог стручног савета ССПС
и то на период од 4 године (један олипијски циклус ).
5.3 По истеку рока од 4 године национални селектор може бити понови биран. Број циклуса није
ограничен.
5.4 Национални селектор може бити разрешен и пре истека циклуса у случајевима када:



у

одређеном
временском
периоду
изостану
задовољавајући
остваривању плана и програма рада репрезентација;

резултати

у

својим поступцима нарушава углед синхроног пливања Србије и Републике Србије и крши
услове предвиђене Законом или међусобно склопљеним уговором са Савезом

5.5 Националном селектору од момента када је именован и потписао уговор о ангажовању на ту
позицију престаје привремено ангажман са клубом у коме је био ангажован (до истека
уговора).
5.6 Национални селектор не може бити у исто време ангажован у националним
репрезентацијама и клубу.
5.7 Уколико национални селектор поднесе оставку или му обавезе престану из неког другог
разлога УО ће одредити вршиоца дужности до именовања новог националног селектора.
5.8 Послови и задаци Националног селектора су :





израда дугорочног плана развоја и програма рада са селекцијама за раздобље за
које је изабран;
израда годишњег плана репрезентација који усваја УО ССПС;
пред ЕП, СП и Олимпијске игре Национални селектор је дужан на време израдити
детаљан план и програм рада са сениорском репрезентацијом који усваја УО ССПС;



одређује шири списак репрезентативаца/ки за сваки наступајући период (циклус);
стрчно руководи
тренинзима и наступима на ЕП,СП и Олимпијским играма (за
сениорску репрезентацију);



израда индивидуалних програма рада репрезентативаца/ки у клубовима и надзор над



провођењем програма и


праћење напретка и развоја млађих синхроних пливача/ица, могућих кандидата за
репрезентацију и вођење писане евиденције о истом.
5.9 Национални селектор сарађује са тренерима и пливачицама
свих селекција,
медицинском комисијом задуженом за рад репрезентација, као и стручњацима из других области
који су укључени у рад репрезентација, да би стекао што бољи увид у услове
потребне за постизање врхунских резултата.
5.10 Национални селектор сарађује са клупским тренерима ради надзора над спровођењем
индивидуалних програма репрезентативки.
5.11 Национални селектор је дужан да поднесе писани извештај УО ССПС о припремама и сваком
такмичењу на ком наступи репрезентација у року од најкасније 15 дана од завршетка
такмичења. Извештај мора садржати:


Затечено стање;







Планирад рад;
Планиран резултат;
Остварен рад;
Остварен резултат;
Проблеме уколико су се појавили у раду
и
 Закључак
5.12 Нацинални селектор на позив обавезно учествује у раду седница Стручног савета и УО ССПС.
5. 13 На крају календарске године Национални селектор подноси УО ССПС извештај о раду и
резултатима у протеклој години који садржи и оцену рада Тренера Националних репрезентација,као
и осталих учесника.
6. ТРЕНЕР НАЦИОНАЛНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
 Тренер националне репрезентације је стручно оспособљена особа, у складу са Законом о
спорту која непосредно руководи стручним радом репрезентације.
 Националног тренера бира и разрешава УО ССПС, на предлог стручног савета ССПС и
Националног селектора.


Тренер националне репрезентације за свој рад одговара Националном селектору, Председнику

и УО ССПС и стручном савету ССПС.

Тренер националне репрезентације предлаже Националном селектору и Стручном
савету план рада селекције за коју је именован, а по завршетку сезоне доставља извештај о
истом.Извештај садржи:
Затечено стање
Планирад рад

Планиран резултат
Остварен рад
Остварен резултат
Проблеме уколико су се појавили у раду
Закључак


Тренер националне селекције предлаже коначан списак репрезентативаца/ки по

дисциплинама за селекцију коју води, прати њихов рад у клубовима и сарађује са клупским
тренерима.


За свој рад тренери заједно са својим помоћницима одговарају Стручном савету ССПС.



Помоћни тренери у сениорској репрезентацији као и сви остали тренери националних

селекција имају за свој ангажман за време припрема и такмичења репрезентације финансијску
надокнаду у складу са могућностима Савеза а по посебној одлуци УО ССПС.


Тренери репрезентација и њихови помоћници могу бити и тренери у клубовима.

 Тренер националне репрезентације је у обавези да свог помоћног тренера најмање једном
у 15 дана обавештава писаним путем о плану тренинга у наредних 15 дана (а на
основу усвојеног плана тренинга од стране стручног савета ССПС).
7. ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ


УО ССПС може по потреби именовати и Директора репрезентације.



Послови и задаци Директора репрезентације су:


Сарадња са Националним
медицинском комисијом ССПС



Планирање путовања репрезентација са свим организацијским и материјалним
претпоставкама, а у складу са усвојеним планом и програмом рада репрезентације

селектором,

тренерима

националних



Утврђује предлог маркетиншког плана одређене репрезентације
Праћење и контрола реализације програма уз обавезно
извештаја након сваке акције



Брине о склапању уговора о спонзорству репрезентације



Учествује по потреби у раду УО ССПС






писмено

селекција

и

подношење

Учествује у осигурању потребних финансијских средстава на основу усвојеног плана
активности
На крају године подноси извештај УО ССПС о свом сегменту рада

8. СТРУЧНИ САВЕТ
7.1 Стручни савет именује УО ССПС сходно СТАТУТУ ССПС, члан 74 и 75
9. МЕДИЦИНСКА КОМИСИЈА
9.1

О здравственој заштити репрезентативаца/ки брине Медицинска комисија ССПС, коју именује
УО ССПС.

9.2

Медицинска комисија је дужна:






водити појединачне здравствене картоне свих репрезентативаца
и кандидата за
репрезентацију с историјом болести и повреда, учесталошћу и врстама повреда, као и
терапијама које су примењиване и колико су дале резултата.
Бринути о прехрани и допунској исхрани, као и допинг контроли
Осигурава лекарски надзор и физиотерапеуте за време активности репрезентација
Контактира клупске лекаре и има право увида у здравствени третман репрезентативаца и
кандидата за репрезентацију

9.3 Здравствену заштиту у репрезентацијама на припремама и наступима пружа лекар
репрезентације, ког именује УО ССПС по предлогу медицинске комисије (осим када УО ССПС
донесе одлуку да се здравствена заштита осигура другачије)
10. ОПРЕМА
10.1 Чланови репрезентације дисциплински и финансијски су одговорни за опрему коју добију од УО
ССПС, коју су по завршетку акције обавезни чувати до дана раздуживања, а према одлуци
Генералног секретара и/или Спортског директора Савеза.
11. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
11.1







11.2

Дисциплинске мере могу бити :
Отказивање учешћа у екипи и повратак кући о трошку спортисте (са припрема
и/илитакмичења)
Дисквалификација са једне или више дисциплина у оквиру такмичења
Дискалификација са будућих активности ССПС
Новчана казна
Не позивање кандидата у репрезентацију једну такмичарску сезону (уколико се Клуб не
придржава овог Правилника)
Раскид стипендијског Уговора
Дисциплинске мере доноси

УО ССПС,

на предлог

Националног селектора, или

Стручног савета (на основу извештаја Тренера Националне репрезентације)
11.3 УО ССПС при доношењу коначних одлука мора имати приложено и писано изјашњење лица
/клуба који је прекршио одређен став Правилника.
12. СТИПЕНДИСТИ МОС-а, и ССПС
12.1 Стипедиста МОС-а и ССПС, поред горе наведених правила мора у току календарске
године у којој има склопљен Уговор о стипендирању:

Учествовати на свим домаћим такмичењима у својој узрасној категорији која су
усвојена Календаром такмичења ССПС за ту календарску годину .

Учествовати
(самофинансирајући)
бар на једном међународном
такмичењу у календарској години у којој је стипендиста

клупском

 Уколико је излазна година у својој узрасној категорији мора учествовати на ДП
ССПС за категорију у коју улази наредне године

Имати 95 % присуства на репрезентативним тренинзима за репрезентацију за коју
је позван
Имати 95 % присуства на клупским тренизима у свом матичном клубу

Да учествују по позиву на манифестацијама које су у организацији ССПС.


13. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
a. За спровођење и контролу спровођења Правилника задужен је Спортски директор и/или
Генерални секретар и/или секретар Савеза који о евентуалном непоштовању или кршењу
правилника хитно обавештава УО ССПС

b. Овај Правилник је усвојен од стране УО ССПС дана 05/07 02.2017. и ступа на снагу даном
објављивања на званичној web страници Савеза.

Ива Поповић, председник

