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1. ПРАВО НАСТУПА 

1.1 Право наступа ће имати само они пливачи који испуњавају све обавезе према 

ПСС и који поштују сва правила и акта ПСС и ФИНА правила. 

1.2 Приоритет ће имати пливачи који остваре А норме. Они остварењем А норме, у 

складу са предлогом СС ПСС су аутоматски квалификовани.  

2. КВОТЕ 

2.1 Квоте зависе од финансијских могућности. Коначан број пливача који ће 

наступити на такмичењу одобриће УО ПСС у односу на расположива финансијска 

средства. Коначан предлог пливача утврдиће савезни селектор уз дискреционо право 

да селектује чланове тима у складу са циљевима и што бољим наступом селекције.  

2.2 Испливана норма није обавезан основ за позив у репрезентацију и наступ на 

такмичењу. Списак квалификованих пливача одобриће УО ПСС, а на предлог 

савезног селектора ПСС.  

3. НОРМЕ 

3.1 Начин квалификације 

3.1.1 Стручни савет ПСС прописао је за сваку дисциплину А и Б норме од 

којих је Б норма лакша за остваривање. Испливавање А норме осигурава 

учешће на ЕП.Норме се могу испливати на такмичењима која ће се одржати 

од  

1.марта 2015. године до 6. марта 2016. године.  

3.1.2 Пливач/ица са Б нормом биће позван/а уколико нема довољно 

квалификованих такмичара за наступ у штафети, у том случају савезни 

селектор задржава право да позове следећег најбољег пливача/чицу са 

минумум испуњеном Б нормом. Сви чланови штафете морају имати минимум 

Б норму у својој дисицплини и деоници. Позив пливача/чице за наступ у 

штафети са Б нормом, биће могућ само у штафетама које су у олимпијском 

програму.  

3.2 А норме које је прописао СС ПСС су 50 %* између А и Б норме за ОИ 2016, и 50 

% између А и Б квалификационе норме за светско првенство у Казању 2015. године, 

у дисциплинама које нису у олимпијском програму. Б норме су Б норме за ОИ 2016 

године и Б квалификационе норме за светско првенство у Казању 2015 године, у 

дисциплинама које нису у олимпијском програму. 
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*Сви проценти су рачунати формулом коју користи ''swimrankings.net''  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ТИМА 

4.1 Сви чланови су у обавези да: 

- поштују Кодекс поашања и сва акта ПСС, прекршај било ког акта може да резултира 

искључивањем из селекције, 

- поштују све медијске протоколе ПСС; пливачи у интервјуима смеју да коментаришу 

само свој наступ, а тренери само наступе пливача које тренирају, савезни селектор и 

председник СС ПСС имају право да коментришу наступ целог тима; 

- пријављују своје наступе и консултују се око програма припрема од момента 

селектовања; 

- буду доступни за све активности селекције и ПСС; 



 
 

ЕВРОПСКО ПРВЕНСTВО У ПЛИВАЊУ 

16 – 22. мај 2016. Лондон, Велика Британија 

 

  

 
3 

- ни један члан тима не сме да учествује у било каквим активностима које су у 

супротности са планом и програмом ПСС, укључујући, али не ограничавајући се на 

медијске наступе, потписивање индивидуалног спонзорског уговора или друге 

друштвене и спортске активности, прекршај такође може да доведе до искључивања 

из селекције; 

- поштују правила ПСС о опреми.  

 

5. ОСТАЛО 

 

5.1 УО ПСС задржава дискреционо право да донесе одлуку о измени система и 

начина квалификације и у обавези је да такцу одлуку објави одмах по усвајању. 

 

6. ЖАЛБЕ 

 

6.1 Жалбу на објављени списак заинтересована страна може да уложи пет (5) дана 

након објављивања коначног списка, по прописаној процедури. Спортисти би 

требало да буду упознати са роковима садржаним у поступку који су осмишљени са 

намером решавања проблема брзо, ефикасно и праведно. 

 

 

 


