Број: 52/2019
Датум: 04.02.2019.
КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2018/2019 ЗА ЖЕНСКЕ МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

Поштовани,
Овим путем вам достављам календар и систем такмичења за женске млађе
категорије у Првенству Србије 2018/2019.
До промена у календару такмичења, у односу на достављени дана 04.10.2018.
године, дошло је због усклаљивања са планом и програмом рада Националних
селекција Србије које је усвојио СС ВСС на седници дана 31.01.2019 године, када је и
усвојен календар и систем такмичења који вам достављам.
Првенство Србије 2018/2019
13-годишњакиње (2006. и млађе)
14-годишњакиње (2005. и млађе)
15-годишњакиње (2004. и млађе)
17-годишњакиње (2002. и млађе)
19-годишњакиње (2000. и млађе)

27. - 28.07.2019
20. - 21.04.2019.
25. - 26.05.2019.
15. - 16.06.2019.
23. - 24.03.2019.

Систем такмичења је турнирски где сви клубови морају одиграти међусобне
утакмице. Коначни пласман се утврђује након одиграног турнира у складу са
постигнутим резултатима.
Напомињем вам да ће се у складу са Одлуком СС ВСС од дана 31.01.2019.
године, Првенство за такмичарску категорију до 19 година (2000. и млађе) играти по
Ватерполо правилима по којима се игра и Првенство Србије 2018/2019 за сениорке,
док ће се Првенство за остале такмичарске категорије играти по новима Ватерполо
правилима о којима ћете бити званично обавештени кроз доставу истих одмах по
издавању од стране ФИНА и преводу на Српски језик који ће направити ОСП ВСС у
сарадњи са УС ВСС.
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ
11040 Београд, Сметанина 2
тел/факс: 011/ 2668 657, 2668 634
е-mail: office@swpf.net

Пријаве за учешће у Првенству Србије 2018/2019 је неопходно извршити
путем дописа на адресу електронске поште: dejan.perisic@swpf.net

најкасније до:
За категорију 19 година (2000. и млађе) - 08.03.2019. године
За категорију 14 година (2005. и млађе) - 05.04.2019. године
За остале такмичарске категорије - 10.05.2019. године
Уз пријаву за такмичење неопходно је доставити и пријаву за организацију
турнира уколико је клуб заинтересован за организацију истог.
Молим вас да испоштујете рокове за пријаву за такмичења која су наведена у
овом допису како би смо благовремено приступили организацији такмичења у свим
сегментима.

Срдачан поздрав,
Дејан Перишић с.р.
Комесар за такмичења ВСС
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