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На основу Статута ССПС, члан 39,тачка 10, достављамо
Извештај о донетим одлукама УО ССПС, од дана 29.01.2022.
Управни одбор Савеза за Синхроно пливање Србије на састанку одржаном 29.јануара 2022
године донео је следеће одлуке:


Усвајањем финасијског плана, расподела средстава у 2022. години, средствима редовног
буџета ће се финансирати:
 Учешће на ЕП за сениоре, Рим 2022 у дисциплинама соло и дует, као и у једној екипној
дисциплини, (уколико се на приказу састава екипне дисциплине оствари најмање 70
бодова).
 учешће на ЕП за јуниоре, Аликанте 2022 у дисциплинама соло и дует, уколико се на
такмичењима ДП за фигуре, фебруар 2022 и ДП јуниори и Меморијал Маје Кос 2022
оствари минимум 70 бодова
 Учешће на ЕП за кадете 2022. ће бити накнадно разматрано, након услова које
предложи СС ССПС.



Прво тестирање за такмичарке које конкуришу за сениорку екипну дисциплину спровешће
трнер сениорксе репрезентације и СС ССПС првог викенд након ДП за јуниоре.



Сениорске репрезентативке Н. Димитријевић, Ј. Контић и С. Џипковић на предстојећем ДП
у фигурама и тех.саставима 2022. наступаће за своје Клубове. Последњих 14 дана пре
ДП имају обавезу доласка на репрезентативне тренинге 2 пута недељно.



Све такмичарке (а, на основу захтева СС ССПС) које желе да конкуришу за неку од
репрезентација имају обавезу учешћа на ДП у фигурама и тех.састави као и на ДП у
категорији за коју конкуришу



Судије са важећом међународном лиценцом а које су заинтересоване да сопственим
средствима финансирају учешће на неком од ЛЕН или ФИНА међународним такмичењима
могу се обратити Савезу, и уз сагласност СК УС ССПС бити пријављену од стране Савеза
као судија.



Именована су одговорна лица за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга



Усвојен је Правилник о заштити лица које пружа информације или доказе у вези са
допингом и непоштовањем антидопинг правила, Правилник о дсициплинским мерама и
поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила, Програм
антидопинг деловања



Усвојен је Правилник о организацији такмичења ССПС у 2022.години



Продужује се уговор са тренером Светланом Контић, до завршетка ЕП за сениоре, Рим
2022, као тренером сениорске репрезентације у дисциплина соло, дует и екипна
дисциплина



Сви учесници такмичења ДП за кадете плаћају партиципацију за учешће, без обзира на то
да ли је седиште клуба у Београду или ван Београда, а да ССП Београда може уколико
има расположива средства, за клубове са седиштем из Београда уплатити партиципацију
ССПС-у и на тај начин их осободити Клубове плаћања исте



Уписивање Првества Београда у ЛЕН календар за 2023 годину, ће се размотри када ССПБ
достави предлог уз писано образложење, а заједно са такмичењем Синхро Стар за које је
клуб Нови Београд доставио свој предлог са образложењем



висина надокнада у ССПС у 2022.години



висина надокнада за чланове СС ССПС у 2022. години

Ива Поповић, Председник ССПС

