ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ ЗВАНИЧНИХ ТАКМИЧЕЊА ПО
КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
Овим Правилником се регулишу узајамна права и обавезе свих учесника званичних
такмичења по Календару такмичења Стрељачког савеза Београда; Стрељачког савеза
Београда као организатора/покровитеља, клуба/дружине техничког организатора,
клубова/дружина учесница са својим такмичарима, судија и осталих службених лица.

ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
На такмичењима у организацији Стрељачког савеза Београда, у појединачној и екипној
конкуренцији, право наступа имају сви чланови-стрелци из верификованих стрељачких
клубова/дружина.
Управни одбор ССБ може у току такмичарске сезоне донети одлуку да се дозволи наступ и
стрелцима из клубова/дружина који нису верификовани.
У току такмичарске сезоне један стрелац може да се такмичи само за један клуб/дружину.
Члан 2.
На предлог Стручне комисије, УО ССБ усваја Календар такмичења у текућој години,
расписује Конкурс за организацију такмичења, одређује техничке организаторе и спроводи
такмичења.
Члан 3.
Висину котизације за наступе по дисциплинама и категоријама прописује ССС, а у циљу
афирмације и омасовљења броја такмичара у млађим категоријама, на званичним
такмичењима ССБ котизација се умањују и то:
• на Првенству Београда котизација се умањује коефицијентом 0,8;
• на Лиги и Купу Београда котизација се умањује коефицијентом 0,6;
• котизација за Сениорске категорије у свим дисциплинама се не умањује.
Члан 4.
Стрељачки савез Београда сноси трошкове котизације наступа у категоријама
Јуниора/Јуниорки у дисциплинама “А” програма, као и у категоријама Пионира/Пионирки,
Кадета/Кадеткиња и Млађих јуниора/Млађих јуниорки у дисциплинама “Б” програма и то:
• на Првенству Београда за све стрелце који су наступили;
• на Лиги Београда за 6 стрелаца;
• на Купу Београда за 3 стрелца у свакој категорији.
За све остале пријављене стрелце, котизацију за наступе сносе њихови клубови/дружине.

Члан 5.
Конкурс је докуменат који регулише начине и услове одређивања организатора такмичења,
односно обавезе учесника и организатора и начин организовања такмичења.
ССБ на основу усвојеног Календара такмичења расписује конкурс за добијање организације
такмичења. Предлог услова Конкурса одређује Стручна комисија, а усваја УО ССБ.
Конкурс за организаторе расписује се благовремено, а најкасније 30 дана пре одржавања
такмичења.
Члан 6.
Пријава за Конкурс која не испуњава све услове из Конкурса сматраће се неважећом.
Након истека конкурсног рока, предлог организатора такмичења одређује Стручна
комисија, а усваја УО ССБ.

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА
Члан 7.
По завршеном Конкурсу, ССБ са организатором потписује Уговор којим ће бити
регулисани узајамна права и обавезе (мере за непоштовање рокова, висина и динамика
уплате котизације...).
Члан 8.
По завршеном Конкурсу и потписаном Уговору са ССБ организатор Учесницима
такмичења, најкасније 14 дана пре одржавања такмичења, доставља позив – писмо са
следећим подацима:
а) Назив такмичења, назив организатора, место и датум одржавања такмичења, као и
контакт податке стрелишта у којем ће се такмичење одржати (адреса, телефон, е-пошта);
б) Рокове за слање пријава учешћа, као и рок за објављивање распореда гађања;
ц) Износ таксе за наступ по дисциплинама, начин плаћања, број текућег рачуна за уплату и
тачан назив примаоца уплате.
Члан 9.
Организатор такмичења je обавезан да, на бази приспелих пријава, уради распоред
такмичења и објави га најкасније 5 дана пре такмичења као и да о истом обавести све
клубове/дружине учеснице.
После објављивања распореда такмичења, организатор може да прими накнадне пријаве, уз
услов да се објављени распоред не може мењати.

Члан 10.
Организатор је дужан да обезбеди потребан пратећи простор за функционисање служби
такмичења и за боравак стрелаца и посетилаца и то: простор за рад комисије за оцењивање
погодака, простор за смештај оружја, свлачионице и гардеробе, бифе, тоалет и слично.
Члан 11.
Билтен са такмичења, по завршеном такмичењу мора се доставити благовремено ССБ, као
и свим клубовима/дружинама учесницима, те представницима средстава јавног
информисања.
Члан 12.
Билтен са такмичења обавезно садржи следеће податке
а) Назив, место и датум одржавања такмичења као и пун назив организатора
б) Поименично саставе свих служби такмичења
в) Протокол такмичења са оценом регуларности, евентуалне приговоре и жалбе
г) Преглед постигнутих резултата-листа пласмана по категоријама и дисциплинама
Члан 13.
Жалба на вредност резултата, одлуку или поступак по појединим питањима, наплаћује се у
износу таксе за наступ у у дисциплини за који се подноси жалба – приговор.
Уколико се приговор – жалба усвоје наплаћена такса се враћа подносиоцу.
Ако се приговор – жалба оцене неоснованим уплаћена такса се књижи као приход
такмичења
Члан 14.
Послове суђења на свим такмичењима могу обављати само лиценциране судије.
Судијска комисија ССБ у циљу едукације судијског кадра за свако такмичење делегира
двоје судија са нижом судијском лиценцом /по један за линију гађања и Комисију за оцену
погодака.

ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА/ДРУЖИНА УЧЕСНИЦА
Члан 15.
Пријаве за наступ на такмичењу достављају се организатору
одржавања такмичења.

најкасније 7 дана пре

Члан 16.
Пријава за такмичење сматра се веродостојном ако садржи бројно стање по дисциплинама
и категоријама такмичара за које се подноси и ако је поднета у писаној форми ( е-пошта,
писмо, телеграм, телефакс… ).
У пријави се обавезно мора назначити адреса е-поште на коју организатор доставља
распоред такмичења.

Члан 17.
У случају спречености такмичара да наступи на такмичењу клуб/дружина учесница може
отказати наступ писменим обавештавањем организатору најкасније 2 дана пре такмичења.
Члан 18.
За такмичаре који нису наступили на такмичењу, а нису отказани у прописаном року
(Члан 17.), котизацију за наступ плаћа њихов клуб/дружина.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране УО ССБ.
За све случајеве који нису дефинисани овим правилником примењиваће се ОТП ССС и
ИССФ Правилник.

Београд, 01.10.2019.

Председник Стрељачког савеза Београда
Миле Ђапић

