
 
На основу важећег Статута Савеза подводних активности Републике Србије Управни 
одбор Савеза организација подводних активности Републике Србије на седници одржаној 
22.04.2017. године, усваја  
 

КРИТЕРИЈУМЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА У КАЛЕНДАРУ  
САВЕЗА ПОДВОДНИХ АКТИВНОСТИ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
ТАКМИЧЕЊЕ А КАТЕГОРИЈЕ (ЦМАС) подразумева: 
 
- да се такмичење налази у такмичарском календару СОПАС;  
- поштовање свих обавеза везаних за организацију такмичења у складу са актима и 
нормативима СОПАС;  
- да има јасно дефинисане пропозиције такмичења, на српском језику за домаћа 
такмичења и на енглеском језику ако су међународна такмичења, које обавезно садрже:  

 назив такмичења 
 датум одржавања такмичења 
 назив објекта, тачна адреса објекта, место одржавања такмичења 
 врста акваторијума, вредност температуре воде и ваздуха,  
 ако је предвиђено, навести могућност коришћења додатног простора за припрему 

такмичара 
 име техничког организатора митинга (клуб или организација) 
 такмичарске категорије 
 право наступа на такмичењу 
 систем такмичења 
 тип мерење времена  
 јасно дефинисан програм такмичења (планирани почетак састанка делегата 

клубова учесника, планирани почетак такмичења односно делова такмичења и 
планирани почетак и трајање припрема такмичара, планирани редослед 
дисциплина и церемонија додела у оквиру сваког дела такмичења) 

 начин одређивања најбољих појединаца и екипа (уколико је предвиђено) 
 награде и признања појединцима и екипама (уколико су предвиђене) 
 рок за пријављивање (дан, датум и време) 
 рок за одјављивање (дан, датум и време) 
 износ котизације (уколико је предвиђена) 
 специфичности такмичења (ако постоје) и остали подаци значајни за организацију 

такмичења (смештај, исхрана, транспорт, специфичности на објекту, посебни 
захтеви организатора, износи такси за приговоре и жалбе, и сл.)  

 на крају текста пропозиција се обавезно наводи следећи текст:  
 
„Такмичење се одржава према одредбама Закона о спорту, Такмичарском правилнику 
СОПАС и осталим нормативним актима СОПАС. На сва питања која нису 



регулисана изводом из пропозиција овог такмичења, Такмичарским правилником и 
Правилником о организацији такмичења и учешћу на такмичењу, примењују се 
Међународна правила пливања и остала правила ЦМАС“  
 
УСЛОВИ ЗА „ А КАТЕГОРИЈУ“ 
 

1. да је акватаоријум задовоњио минимум услова за одржавање такмичења на основу 
ЦМАС међународних правила за одређену ронилачку дициплину 

2. учешће мимимално 5 клубова, за међународна такмичења учешће такмичара из 
минимум  5 земања 

3. присуство Делегата СОПАС 
4. присуство минималног броја судија на основу ЦМАС међународног правила за 

одређену дисциплину са важећом СОПАС судиском лиценцом- ако су домаћи 
држављани или са ЦМАС лиценцом ако су странци. 

5. присуство лекарске службе у складу са ЦМАС међународним правлима за 
одређену дисциплину 

6. присуство лица за обраду података са лиценцом 
7. минимум 3 године постојања такмичења у календару 
8. тачно дефинисане, физички одвојене и јасно обележене зоне на објекту (ограђени 

простор око борилишта намењен за службена лица и такмичаре који се припремају 
за наступ, простор за гледаоце, простор за церемоније, простор за припрему и 
боравак такмичара и тренера) 

9. да нема измене стартних листа по истеку рока за пријављивање такмичара изузев у 
случају проблема који је настао техничком грешком лица задуженог за обраду 
података и који је уочен до краја састанка делегата (штампарска грешка, погрешно 
унети подаци и слично). Измене је могуће вршити искључиво на састанку делегата 
пре почетка такмичења уз сагласност Делегата такмичења и Врховног судије 

10. интонирање химне Републике Србије на свечаном отварању 
11. да на акваторијуму обавезно постоји јасно истакнута застава Републике Србије и 

заставе других земаља учесница.  
Не испуњавање 2 од горе наведених услова сврстава такмичење у „Б Категорију“, не 
испуњавање 3 до 6 горе наведених услова сврстава такмичење у „Ц Категорију“, не 
испуњавање 7 или више услова не задовољава критеријуме за категоризацију. 

Да би такмичење било одржано у покровитељству СОПАС спортска организација која 
конкурише за организацију такмичења мора испунити услове за добијање категорије 
такмичења 
 

Председник УО СОПАС 
Божана Остојић 

У Београду, 22.04.2017. године 


