Број : 08-11/022-01
Датум: 08.11. 2022.

На основу Статута ССПС, члан 39,тачка 10, достављамо
Извештај о донетим одлукама УО ССПС,од 05.11.2022.
На седници Управног одбора Савеза за Синхроно пливање Србије одржаној 05.11.2022 године, усвојенo
је следеће:




Предлог Календара домаћих такмичења за 2023. годину
Оквирни предлог учешћа на међународним такмичењљима за 2023. годину
Да ће се са делимичном применом нових ФИНА правила 2022-2025 почети од 01.01.2023.
године, ( начин примене детаљно објашњен у записнику са сатнка СС ССПС -01.10.2022.)



Да ће се у наредном периоду организовати едукација судија и тренера са домаћим и
страним предавачима у више термина
Начин рангирања и број дозвољених пријава за дисциплине микс дует и соло мушки
(начин детаљно објашњен у записнику са сатнака СС ССПС -01.10.2022.)
Да ставља ван снаге одлуку УО ССПС од 21.02.2021. и дозвољава лицима које поседују 2
лиценце ( судијску и тренерску) да обављају обе ф-је (начин детаљно објашњен у
записнику са сатнака СС ССПС -01.10.2022.)
Предлог везан за обавезу учешћа на ДП за категоризацију (начин детаљно објашњен у
записнику са сатнака СС ССПС -01.10.2022.)
Да продужава се Уговор тренеру Светлани Контић на период од 1 године, као тренеру
сениорске репрезентације за дисциплине соло, дует и екипна дисциплина, са фиксном
надокнадом за рад на месечном нивоу.
Да се тренерима (са склопљеним Уговором о ангажовању спортског стручњака у 2022.
години Светлани Контић и Ани Новаковић) исплати ( у складу са уговором ) надокнада по
дану проведеном на међународном такмичењу, у висини износа за 1 тренинг .
Да се прихвата заказан датум седнице Скупштине , као и прослеђен материјал члановима
Скупштине.
Да се због изузетно малог броја пријављених судија, за предстојеће ДП за категоризацију и
ДП за сениоре –Ниш, 12.11.2022.дозвољава :









Да лица која поседују обе вазеће лиценце (и судијску и тренерску,а нису пријављени као
тренери на такмичењу и нису се могли пријавити као судије због избора тренерске
лиценце почетком 2022. године) -могу бити укључена у систем суђења за ДП 12.11.2022.
уколико су расположиви.
 да уколико судија има сукоб интереса ( родбинска веза и сл. ) не може бити бодовни судија
на овом такмичењу -12.11.2022.- за дисциплине : фигуре, соло и дует ( и слободни и
технички) , али може у групним (тимским) дисциплинама –уколико главни судија нема
довољан број расположивих судија и процени да му је потребан.
У том случају уколико судија са сукобом интереса није распоређен да буде бодовни –
може бити распоређен за стартног судију или на сличној позицији
Напомена : Саставни део одлука је Записник са састанка СС ССПС , одржаног 01.10.2022.
Ива Поповић, Председник ССПС

Predmet : Zapisnik sa sastanka 01.10.2022
Sastanku prisustvovali :
SS SSPS : Dragana Škembarević, Marija Senica Jovović i Marija Nešić
Trener seniorske reprezentacije : Svetlana Kontić
Sekretar Saveza : Ljiljana Avramović
FINA G sudija :-opravdano odsutna -Tamara Filipović Stevanović
Dnevni red:
Okvirni predlog ucesca na medjunarodnim takmičenjima u 2023
Predlog Kalendara domacih takmičenja za 2023. godinu
Plan obuke – edukacije trenera i sudija za rad u skladu sa novim FINA pravilima
Pocetak organizacije nacionalnih takmičenja u skladu sa novim FINA pravilima
Razno

Pre sastanka pisanim putem svoje mišljenje i predloge vezane za predložene tačke dnevnog reda
dostavili su : Tamara Filipović i Svetlana Kontić. Predlozi su na sastanku pročitani i diskutovalo se
po svim tačkama .Stav svih prisutnih predstavnika stručnog tima SSPS je da su u pitanju jako
velike promene, da nova FINA pravila zahtevaju izuzetno veliko prilagođavanje i edukaciju svih
učesnika , a možda najviše upravo trenera. Zbog toga je opšti stav da prva polovina 2023. godine
treba da bude prilagodjavanje i delimična primena pravila , kako bi u drugoj polovini godine se
razmotrila mogucnost celokupne primene pravila.
Zaključci sa sastanka i predlozi za UO SSPS :

Okvirni predlog ucesca na medjunarodnim takmičenjima u 2023
-takmičenja FINA svetske serije (februar-jun 2023)
- LEN ECH Artistic Swimming ( 21-25. Jun 2023)
- LEN Junior ECH AS( prva polovina avgust 2023-TBD)
- FINA Youth WCH AS ( druga polovina avgust –septembar 2023-TBD)
- FINA SP –Fukuoka 14-30.07.2023.

Predlog Kalendara domacih takmičenja za 2023. godinu
1. Državno prvenstvo u figurama i tehničkim sastavima –25 ili 26.02.2023.
Figure : pioniri i kadeti
Tehnički sastavi : juniori i seniori
2. Državno prvenstvo za juniore-Memorijal Maje Kos -18 ili 19. mart 2023.
Slobodni i tehnički sastavi
3. Državno prvesntvo za kadete-Trofej Beograda -08 - 09. april 2023
Figure+slobodni sastavi
4. Državno prvenstvo za pionire-Prvenstvo Beograda -13-14.maj 2023
Figure+slobodni sastavi
5. DP za seniore-DP kategotizacija-11 ili 12. 11.2023.
6. SO Stari Grad
7. Kristal Kup-02-03.12.2023.
8.

Pocetak organizacije nacionalnih takmičenja u skladu sa novim FINA pravilima




Takmičenja u organizaciji SSPS do kraja 2022. se sprovode u skladu sa starim FINA
pravilima ( 2017-2021)i Pravilnikom o organizaciji takmičenja SSPS
Startovati sa novim FINA pravilima od 01.01.2023
U periodu od 01.01 do 30.06.2023 primeniti delimično nova FINA pravila( 2022-2025) na
sledeći način:
1. PIONIRSKA KATEGORIJA :

- FINA figure ( Apendix I – 12 and under Figures)
- sastavi – FINA vremena (ARTISTIC SWIMMING 2022-2025)
Sastavi se izvode u skladu sa novim FINA pravilima i vremnima za iste ( svaka koreografija mora da
sadrži po disciplinama sve propisane elemente APENDIX III-- Set Numbers of Elements for Routines)
NAPOMENA : UZRAST 8 I 10 I mlađe : klubovi ce biti obavešteni ubrzo da li će biti izmena u do sada
važećim
2. KADETSKA ( YOUTH) KATEGORIJA :

FINA figure ( Apendix I- YOUTH FIGURES 2022-2025 13-15 FIGURES)
Napomena : u SSPS ce se na takmičenjima do 30.06.2023. izvoditi I dalje 4 figure
Obavezna grupa figura ce biti za sve ucesnike :
Group 5
144 Rio Straight Leg 3.1
421 Walkover Back Closing 360° 2.4

Preostale 2 figure ce se izvlačiti iz preostalih 5 grupa ( section A,B,C: gropu 1,2,3,4,6)
- sastavi – FINA vremena (ARTISTIC SWIMMING 2022-2025)
Sastavi se izvode u skladu sa novim FINA pravilima i vremnima za iste ( svaka koreografija mora da
sadrži po disciplinama sve propisane elemente APENDIX III-- Set Numbers of Elements for Routines)
3. JUNIORSKA I SENIORSKA KATEGORIJA :
Takmičenja u organizaciji SSPS ( 01.01-30.06.2023) :
-

Izvode se slobodni I tehnički sastavi u skladu sa novim FINA pravilima (2022-2025) I vremenima
sastava
APPENDIX II TECHNICAL ROUTINES I REQUIRED ELEMENTS FOR ACROBATIC ROUTINE
Tehnički sastav mora da sadrži :

-

5 tehničkih elemenata ( iz grupa A,B ili C-po ozboru trenera)
2 hibrida
1 akrobatski element

Trener je u obavezi da dostavi uz konačnu prijavu za takmičenje i COACH CARD ( sa redosledom
tehničkih elemenata i grupu iz koje su isti.U suprotnom prijava nije validna i ne može biti
prihvaćena).
Napomena: Hibride i akrobatiku ne unositi u kartu(za sada).
SLOBODNI SASTAVI :
Sastavi se izvode u skladu sa novim FINA pravilima i vremnima za iste ( svaka koreografija mora da
sadrži po disciplinama sve propisane elemente APENDIX III-- Set Numbers of Elements for Routines).

Obrada rezultata i sudjenje do 30.06.2023. :
-

U starom postojećem programu
Sudjenje po dosadasnjem sistemu ( 2017-2021)

Plan obuke – edukacije trenera i sudija za rad u skladu sa novim FINA pravilima
edukatori : Svetlana Kontic , Tamara Filipović Stevanović
I termin : Upoznavanje sa novim FINA pravilima -vikend 15-16.10. ili 22-23.10. ( 1 dan više časova)
detalji će biti ubrzo poznati
Mesto održavanja:Beograd, način: uživo

II termin: Popounjavanje TRENERSKIH KARTICA i tumečenje istih
u pauzi takmičenja DP kategorizacija
Mesto održavanja : Niš, način : uživo
III termin :
-

03.12.2023 ( na Kristal Kup-u)
Decembar ili Januar –sa stranim predavačem u organizaciji SSPS –termin i način nije
trenutno poznat

RAZNO
-

-

-

-

Pravilnik o organizaciji takmičenja SSPS do 30.06.2023. ostaviti bez promena –napraviti
Aneks pravilnika zbog delimične primene novih FINA pravila koji će biti sastavni deo
postojećih Pravilnika
Discipline miks duet i muški solo ( slobodni i tehnički sastav) od 01.11.2022. rangirati u
regularnoj konkurenciji, zajedno sa disciplinama duet i solo .Ovaj način rangiranja važi na
svim takmičenjima na kojima nema prijavljeno 3 (mix dueta ili muska sola) iz 3 različita
Kluba/reprezentacije. U slučaju prijave 3 učesnika iz 3 različita Kluba/reprezentacije ove
discipline imaju svoj odvojen plasman.
Svaki Klub moze prijaviti 2+1 (solo i duet- od kojih mogu biti : 1 – 2 mix duet /muški solo).
U disciplini tim u svim kategorijama dozvoliti učešće do 2 ( muška) takmičara (ukoliko je
učešće u pionirskoj i kadetskoj kategoiji : muški takmičari takođe imaju obavezu učešća u
figurama).
Zbog potrebe velikog broja sudija i lica za realizaciju takmičenja u skladu sa novim FINA
pravilima :
*** dozvoliti licenciranim trenerima i takmičarima koji imaju iskustvo takmičenja u
seniorskoj kategoriji minimum 2 godine da mogu proci obuku za kontrolora tezine i
sinhronizacije ( u organizaciji SSPS i dobiti sertifikat za isto) . Dobijanje ovog sertifikata ne
omogućuje da lice ima zvanje sportski sudija sinhronog plivanja.
*** u 2023. ne primenjivati odluku UO SSPS od 21.02. 2021. godine o izjasnjenju sudija i
trenera koja licenca im je važeća u tekućoj godini . Dozvoliti mogućnost licima sa obe
licence da su im obe i važeće u toku godine .
Na jednom takmičenju isto lice može biti prijavljeno i obavljati samo 1 funkciju :trener ili
sudija .
Svaki sudija kojeg Glavni sudija pozove da sudi takmičenje u obavezi je da popuni i dostavi
tabelu konflikta rasporeda Kancelariji SSPS (koja prosledjuje Glavnom sudiji) Tabelu
konflikta interesa ( sa tačno naznačenim podacima u kojoj disciplini ga ima ) i to : pre
dostavljanja sudijskog rasporeda .U slučaju nedostavljanja istinitih informacija –sudija će
biti suspendovan za sudjenje naredna 2 takmičenja.
Ukoliko je lice koje se prijavilo za takmičenje kao sudija na ploči bazena uz svoju (klubsku )
ekipu-na rasplivavanju –nakon prve opomene Delegata takmičenja – sudija će biti kažnjen

-

neisplaćivanjem sudijske nadoknade i troškova putovanja za to takmičenje , a na osnovi
izveštaja Delegata takmičenja.
DP Kategorizacija 2022.:
***Svaki Klub ima obavezu učešća u disciplinama :figure, duet i tim.
***Ukoliko je Klub početkom 2022. godine licencirao dovoljan broj takmičara starijih od
13 godina , za izvodnjenje discipline tim (min 4 takmičara), a ne uzme učešće na DP
kategorizacija-Novembar 2022. godine – takmičare koje je licencirao u 2022. godini neće
moći da licencira u 2023. godini bez validnog lekarskog uverenja za neučešće na DP
kategorizacija 2022.

Zapisnik sacinila:
Ljiljana Avramovic, sekretar SSPS
Beograd, 03-10-2022.

