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УО ПК Баракуда, на својој седници одржаној 22.08.2021.год, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о категоризацији пливача ПК Баракуда за сезону 2021/22. 

 
Овим Правилником ближе се уређују права и обавезе чланова Пливачког 
клуба Баракуда (у даљем тексту Клуб).   

I  
Дефиниције и категорије пливача 

Чланом Клуба сматра се пливач који је регистрован као пливач Клуба и 
који редовно измирује чланарину и остале финансијске обавезе према 
Клубу и који достојно репрезентује Клуб на такмичењима и припремама 
примерним понашањем  .   
Трошкови боравка на такмичењу у смислу овог Правилника су пансионски 
трошкови или трошкови ноћења са доручком током боравка ван Београда 
на Првенствима Србије, без превоза и стартнина. Трошкове превоза и 
стартнина сносе пливачи.  
Овај Правилник је везан са Правилником о чланаринама. 
Да би пливач Клуба стекао право на било коју категоризацију из овог  
Правилника, неопходно је да испуни следећа два предуслова: 

1. Испуњење планом и програмом предвиђених задатака  минимум 90% 
и, 

2. стални наступи на такмичењима по одлуци тренера, при чему је 
обавезан наступ на Лиги Београда и Првенствима Србије. 

 
Имајући у виду све наведено, пливач Клуба може бити у само једној од 
следећих категорија:  
 
Пливачи I категорије:  
 врхунски спортиста- заслужни спортиста; 
 спортиста савезног или међународног разреда; 
 апсолутни (сениорски) прваци Србије. 

 
Пливачи II категорије: 
 победници последње Београдске Лиге за категорију; 
 освајачи златних медаља на последњим Првенствима Србије у 

категорији јуниора, кадета или пионира и освајачи медаља у 
апсолутној категорији. 

 
Пливачи III категорије:  

 сви пливачи са испливаним резултатом који су препознатљиви по 
категоризацији ПСБ и доносе бодове Клубу; 

 освајачи медаља на последњим Првенствима Србије и Београдској 
Лиги у категорији јуниора, кадета или пионира. 

 
Пливачи IV категорије: сви чланови Клуба који, сходно овом Правилнику, 
не спадају у ниједну категорију од I до III.     
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II 
Права пливача 

 
I категоријa пливача одређују се посебним уговором закљученим између 
Клуба и пливача.  
 
II категорија пливача – Клуб сноси трошкове боравка на Првенствима 
Србије и клупске опреме (текстил) у висини од 100%. На Меморијалу Анте 
Ламбаша не плаћа стартнину. 
 
 
III категорија пливача - Клуб сноси трошкове боравка на Првенствима 
Србије у висини од 100% од плаћене чланарине и клупске опреме (текстил) 
у висини од 50% уколико користи програм Клуба под р.б.1 . На Меморијалу 
Анте Ламбаша плаћа јединствену, умањену  стартнину, а не по  старту. 
 
IV категорија пливача сноси трошкове боравка на Првенствима Србије у 
висини од 50% од плаћене чланарине, уколико користи програм Клуба под 
р.б.1., Правилника о чланаринама. На Меморијалу Анте Ламбаша плаћа 
јединствену, умањену  стартнину, а не по старту. 
   

              
III 

Обавезе пливача  
1. Сваки члан Kлуба у категоријама од I до III је дужан да учествује на 

бар једним припремама у току сезоне, а наступ на Лиги Београда и 
Првенству Србије је обавезан, као и континуитет наступа на 
такмичењима.  

2. Сваки члан Клуба је дужан да плаћа чланарину и да носи прописану 
клупску опрему у шта спадају клупска капица и текстил, уколико иде 
на такмичења и/или припреме. 

3. Трошкове превоза и стартнина сносе све категорије чланова Клуба, 
осим ако посебним уговором или овим Правилником није другачије 
одређено.  

4. Испуњење програмом предвиђених задатака (тренинзи) у висини од 
минимум 90%. Уколико категорисани пливач жели да напусти клуб, 
може то учинити сходно Правилнику ПСС о преласку пливача из 
клуба у клуб, а поштујући обавезе дефинисане евентуално 
потписаним уговором. Уговор се потписује на минимум две године и 
оверава се у ПСС.  

5. Сви категорисани чланови Клуба морају потврдити своје критеријуме 
на сваком Првенству Србије и/или Лиги Београда или такмичењима 
која су у календару Клуба. 

6. Чланови Клуба остварују бенефиције дефинисане овим 
Правилником на захтев у писаној форми електронском поштом.  

7. У случају неиспуњења обавеза предвиђених овим Правилником члан 
Клуба губи право на бенефиције предвиђене истим. 
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IV  
Обавезе Клуба и завршне напомене 

 Обавеза Клуба је да обезбеди услове за тренинг сходно својим 
могућностима и члану Клуба пружи сваки вид стручне помоћи и 
информација, организује и спроведе одлазак на такмичења и дуге 
програме клуба. 

 Обавеза Клуба је да организује набавку текстила у шта спадају: 
брендирана капица за пливање, комплет тренерка, дукс зимски са 
капуљачом, поло мајица парадна, Т-мајица памучна, две мајице 
crossfit за такмичења или суви тренинг, шорц и брендирани пешкир. 

  
 Члан Клуба стиче право на бенефиције по овом правилнику одмах по 

испливаном критеријуму, завршетку Лиге Београда и/или Првенства 
Србије. 

 Уколико члан Клуба испуни више критеријума, рачуна му се најјачи 
критеријум дефинисан овим Правилником. 

 Такмичар IV категорије може учествовати на свим такмичењима из 
клупског календара и учествовати у свим програмима Клуба. Наступ 
на првенствима Србије за омладинце и сениоре је могућ у 
дисциплинама где има испливан лимит, осим за дисциплине на 50м 
где нема лимита. Наступ на Првенствима Србије за пионире и кадете 
је без ограничења, ако има испливан бар један лимит.  

 Тренери имају дискреционо право да одлуче о наступу чланова клуба 
на такмичењима у земљи и иностранству. 

 

V 
Ступање на снагу 

Овај Правилник ступа на снагу 01.09.2021.  
Испуњени критеријуми од стране чланова клуба примењују се од 
01.09.2021. године и на снази су до 30.08.2022.год. 
 
ОУ КЛУБА 


