
                      

ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ ДАНА И СЛАВЕ ФАКУЛТЕТА 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

У САРАДЊИ СА СПОРТСКИМ ЦЕНТРОМ ПАРК 

ОРГАНИЗУЈЕ 

ПРВО СТУДЕНТСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ 

 

07.12.2014. у 1830ч  

Затворени базен СЦ ПАРК 

Дисциплине:  

1) 50м краул, 2) 50м прсно, 3) 50м леђно, 4) 50м делфин,  

5) штафета 4х50м мешовито. 

Пријаве за појединачно и екипно учешће слати до 01.12.2014. на 

електронску адресу sdm@medf.kg.ac.rs. Пријава подразумева попуњен образац 

који се може наћи на интернет адреси www.medf.kg.ac.rs/sport (кликнути на 

„најаве“). Један факултет може пријавити једну екипу (4 пливача/пливачице) и 4 

пливача/пливачице у појединачној конкуренцији.  

Додатне информације: 

 Доц. др Душица Ђорђевић 

069 877 66 69 

mailto:sdm@medf.kg.ac.rs
http://www.medf.kg.ac.rs/sport
http://www.scpark.rs/


ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 

ПРВОГ СТУДЕНТСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ПЛИВАЊУ  

 

Организациони одбор такмичења  

 проф. др Предраг Чановић, Факултет медицинских наука, председник,  

 проф. др Слободан Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу, члан, 

 проф. др Небојша Арсенијевић, Факултет медицинских наука, члан, 

 проф. др Марина Петровић, Факултет медицинских наука, члан, 

 доц. др Тања Кањевац, Факултет медицинских наука, члан, 

 Борис Радивојевић, директор спортског центра Парк, члан. 

 

Такмичарска комисија - судије 

 Проф. др Мирослав Маџарац – Факултет медицинских наука, председник, врховни 

судија, 

 Доц. др Душица Ђорђевић – Факултет медицинских наука, члан, судија, 

 Иван Ташовић – студент Факултета инжењерских наука, члан, судија, 

 Марко Антонијевић – студент Природно-математичког факултета, члан, судија 

 Катарина Јанковић – студент Факултета медицинских наука, члан, судија.  

  

Опште пропозиције 

1. Такмичењем руководи такмичарска комисија, а такмичарском комисијом руководи 

председник такмичарске комисије. 

2. Такмичарска комисија обезбеђује несметано одржавање такмичења, региструје резултате и 

решава могуће приговоре и жалбе на само такмичење.  

3. Жалбе у вези са повредом пропозиција и правила такмичења подносе се непосредно пред 

почетак трке или одмах након трке уношењем примедби у записник, такмичарској комисији 



која је дужна да одлуку о жалби донесе непосредно након завршетка свих трка у датој 

дисциплини. 

4. Право наступа на такмичењу имају студенти основних и последипломских студија. Право 

наступа студент потврђује показивањем индекса одговарајућем службеном лицу пре почетка 

такмичења. 

 

Посебне пропозиције 

 Прво студентско такмичење у пливању се састоји од следећих трка (по следећем 

редоследу):  

1) 50м краул,  

2) 50м прсно,  

3) 50м леђно,  

4) 50м делфин,  

5) штафета 4х50м мешовито (леђно, прсно, делфин, краул). 

 Такмичење се организује у мушкој и женској категорији. 

 Такмичење се организује и у категорији појединаца и екипа. 

 Сваки факултет има право да пријави 8 такмичара: једну екипу (4 такмичара) и до 4 

студента у појединачној конкуренцији.  

 Такмичари нису ограничени бројем дисциплина у којима могу наступати. 

 Након пријава дисциплина, нема измена. 

 Пласман у екипној категорији се одређује сабирањем поена освојених од стране сваког 

члана екипе. Бодовање се врши по следећем принципу:  

1) прво место у свакој од дисциплина 10 поена,  

2) друго место у свакој од дисциплина 8 поена, 

3) треће место у свакој од дисциплина 6 поена, 

4) четврто место у свакој од дисциплина 5 поена, 

5) пето место у свакој од дисциплина 4 поена, 

6) шесто место у свакој од дисциплина 3 поена, 

7) седмо место у свакој од дисциплина 2 поена, 

8) осмо место у свакој од дисциплина 1 поен. 



 Истовремено плива 8 пливача у 8 стаза дужине 50м. 

 Распоред по пливачким стазама биће објављен након завршетка пријава, а биће одређен 

методом случајног избора. Жреб обавља такмичарска комисија. 

 Постигнути резултат биће мерен штоперицом. 

 Сатница са распоредом по пливачким стазама ће бити објављена на сајту Факултета 

медицинских наука након завршетка рока за пријаве. 

 Регистрација учесника 17.45-18.15ч у холу затвореног базена, распливавање 18.15-18.30ч. 

 

 

 


