PLIVANJE
POSEBNI PROPISNIK PRVENSTVA GRADA ZAGREBA
Napomena: Izrazi koji se u ovom Propisniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose
se na muške i na ženske osobe
Članak 1.
Škole sudionice natjecanja moraju se u potpunosti pridržavati Općeg propisnika donesenog
za sva natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.
Članak 2.
Natjecanje se održava po ovom Propisniku, a za sve propise koji nisu navedeni primjenjuju
se pravila Međunarodne plivačke federacije.
Članak 3.
Pravo nastupa imaju učenici sukladno člancima 13. i 14. Općeg propsnika.
Prijava škole radi se sukladno članku 24. Općeg propisnika.
Za natjecanja u plivanju voditelji ekipe su dužni natjecatelje prijaviti elektroničkim putem po
disciplinama u kojima će nastupati, s time da prijave i pričuvne natjecatelje bez discipline.
Voditelj ekipe ne može na natjecanju vršiti promjene po disciplinama. U slučaju potrebe
može izvršiti zamjenu učenika prijavljenim zamjenskim učenicima.
Ispisanu elektroničku Prijavu škole i sastava ekipe, ovjerenu pečatom škole i potpisom
ovlaštene osobe, voditelj ekipe predaje kod zapisničkog stola voditelju natjecanja i to
najkasnije trideset (30) minuta prije satnicom predviđenog početka natjecanja, zajedno sa
identifikacijskim dokumentima sukladno članku 15. Općeg propisnika, koje voditelj natjecanja
vraća po odlasku ekipe iz objekta.
Poželjno je da natjecatelji sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u natjecanju ima ekipa koju na natjecanje dovodi, vodi na natjecanju i
odvodi s istog voditelj ekipe imenovan od strane škole. Ovlaštena osoba škole svojim
potpisom i pečatom na Prijavi škole i sastava ekipe potvrđuje da su voditelji zvanični
predstavnici škole kompetentni za rad s učenicima. Ekipa bez voditelja ili s voditeljem koji
nije imenovan od ovlaštene osobe škole na otisnutoj elektroničkoj Prijavi škole i sastava
ekipe, ne može pristupiti natjecanju. Sukladno navedenom učenici ni u kom slučaju ne mogu
biti imenovani, niti obavljati voditelja ekipe.
Članak 5.
Natjecanje se održava u konkurenciji djevojčica i dječaka 5. – 8. razreda osnovnih škola, te
djevojaka i mladića srednjih škola.
Ekipa se sastoji od najviše osam (8) plivača i četiri (4) zamjene, te dva voditelja.
Članak 6.
Ekipe moraju biti sportski odjevene, sukladno članku 17. Općeg propisnika, te prema
važećim pravilima Međunarodne plivačke federacije.
Članak 7.
Raspored i satnica natjecanja su prilog posebnom propisniku za tekuću školsku godinu.
Članak 8.
Ekipa može u svakoj disciplini prijaviti po dva (2) natjecatelja, a za ekipni poredak boduju se
oba rezultata.
Svaki natjecatelj može nastupiti u jednoj disciplini i štafeti.
Ako natjecatelj nastupi u dvije i više disciplina osim štafete bit će diskvalificiran i svi njegovi
rezultati poništeni.
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Članak 9.
Discipline i redoslijed natjecanja su:
50 m slobodno
50 m leđno
50 m prsno
50 m leptir
štafeta 4 x 50 m slobodno
štafeta 4 x 50 m mješovito

plivač smije plivati bilo kojim načinom plivanja

plivači plivaju slijedećim redom: leđno, prsno, leptir i kraul
svaka dionica treba završiti u skladu sa pravilima koja se pri ulasku u
cilj primjenjuje za dotični stil
Članak 10.

Ekipni broj bodova po pojedinim disciplinama dobiva se na temelju sljedeće tablice bodova:
Osvojeno mjesto
bodovi

1.
broj škola na
natjecanju x 2

2.
3.
4.
5.
6.
bod manje od 1. bod manje od 2. bod manje od 3. bod manje od 4. bod manje od 5.
mjesta
mjesta
mjesta
mjesta
mjesta, itd.

U slučaju diobe mjesta, redoslijed se određuje prema slijedećim kriterijima:
 ekipa koja ima više 1. mjesta
 ekipa koja ima više 2. mjesta
 ekipa koja ima više 3. mjesta
 ekipa koja ima bolji poredak u štafeti 4 x 50 mješovito
 ekipa koja ima bolji poredak u štafeti 4 x 50 slobodno
 po tablicama Hrvatskog plivačkog saveza
Članak 11.
Nakon održanog natjecanja odredit će se ekipni poredak na osnovi postignutih bodova.
Tri prvoplasirane ekipe u svakoj konkurenciji osvajaju medalje, diplome i pehar.
Članak 12.
Neposredno prije početka utakmice na jednom dijelu sportskog borilišta obavezno je
fotografiranje ekipe s voditeljem.
Kako bi se osobni podaci i slike sudionika natjecanja mogle koristiti za potrebe Saveza te za
objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Saveza potrebno je osigurati privolu
sudionika, odnosno zakonskog skrbnika sudionika.
Članak 13.
Sudionici i posjetitelji sportskih aktivnosti u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada
Zagreba dolaskom na aktivnosti pristaju na fotografiranje i video snimanje kao sudionik ili
posjetitelj javnog događaja. Foto i video dokumentaciju organizator, Školski sportski savez
Grada Zagreba, koristit će isključivo za vlastitu arhivu te za objavu na mrežnim stranicama i
društvenim mrežama i s njom postupati u skladu s Zakonom o provedbi Opće uredbe o
zaštiti osobnih podataka
Članak 14.
U slučaju da članovi ekipe ili voditelj svojim nedoličnim ponašanjem izazove prekid
natjecanja ili samovoljno napusti natjecanje, ili netko od natjecatelja ili voditelja pojedine
ekipe prije, za ili nakon natjecanja napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim
natjecateljima, postupit će se prema odredbama Općeg propisnika i Disciplinskog pravilnika
Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.
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Članak 15.
Upozoravamo natjecatelje i voditelje ekipa da se u potpunosti moraju pridržavati kućnog reda
objekta za natjecanje. Ekipa koja se ne pridržava kućnog reda objekta i uputa voditelja
natjecanja može biti isključena iz natjecanja, a eventualnu počinjenu štetu snosi škola
počinitelj.
Članak 16.
Voditelji ekipa zajedno s učenicima koji ne nastupaju, odnosno natjecatelji čiji nastupi nisu
još započeli ili su završili obavezno sjede na tribinama, jer nepotrebno zadržavanje uz
borilišta otežava rad sucima i dovodi u pitanje regularnost natjecanja.
Članak 17.
Raspored i rezultati natjecanja bit će objavljeni na www.skolski-sport-zg.hr.
Članak 18.
Pravo tumačenja, izmjene i dopune propisnika ima Izvršni odbor Školskog sportskog saveza
Grada Zagreba (temeljem Članka 36. OPĆEG PROPISNIKA).

ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
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