ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО
ВОЈВОДИНЕ У ПОДВОДНИМ ВЕШТИНАМА
Отворено првенство Србије и Oтворено првенство Војводине у подвoдним
препрекама CMAS одржаће се 20.09.2020. године у Сомбору на отвореном базену
„Мостонга“. Ове године због настале епидемиолошке ситуације и организационих
проблема неће бити такмичења у подводним вештинама.
Домаћин такмичења: Друштво Подводних Активности “Сомбор“
Базен је димензија 50x25m, температура воде 22 степена.
Пријава такмичара може се извршити најкасније до 19.09.2020. године на e-mail:
goranzelic.so@gmail.com или на лицу места.
У Недељу 20.09.2020. године након верификације такмичара до 10,00 часова
приступа се жребању парова, отварању такмичења, а затим и наступ првих такмичара
(око11,00 часова).
Сви такмичари морају имати лекарско уверење не старије од 6 месеци.
Приликом верификације такмичари и вођа екипе потписују изјаву о учешћу на
такмичењу на своју одговорност и да поседују валидно лекарско уверење.
Малолетни такмичари могу учествовати на такмичењу уз присуство родитеља
или потписану сагласност родитеља.
Право учешћа имају такмичари било које ронилачке асоцијације са важећом
категоријом за scuba роњење о чему води рачуна вођа такмичарског тима.
Котизација по такмичарском пару за чланове СОПАС-а и СПАВ-а 1000,00 динара.
Котизација за такмичаре који нису чланови ових савеза 3.000,00 по такмичарском
пару и исти се такмиче ван конкуренције.
Уплата котизације се врши на текући рачун клуба бр. 325-9500600013014-02 или
уплатом на лицу места.
Евентуалне жалбе се предају у писаном облику делегату такмичења уз плаћање
таксе од 8.000,00 динара која се враћа уколико се жалба усвоји. У противном средства
остају домаћину такмичења. О жалби одлучује делегат такмичења и судско веће.
За време такмичења обезбеђено је освежење.
Медаље се додељују за најбоље постигнуте резултате такмичарским паровима у
апсолутном пласману за мушку и женску конкуренцију.
Пехари се додељују за нојбоље такмичарске резултате екипи за чланове СОПАС-а
и СПАВ-а. (за екипни пласман рачуна се збир бодова најбоље пласиране мушке и женске
паре клуба који наступа).
Након завршетка такмичења и проглашења победника обезбеђен је ручак и
дружење.
За све додатне информације можете се обратити на тел.064/6113797 Горан Зелић
или на e-mail адресу: goranzelic.so@gmail.com
Правила такмичења на: www.sopas.rs (путања: документа-правилници)

