Правилник о организовању Лиге и Купа Београда
Стрељачког савеза Београда
Овим Правилником се регулишу организација, одржавање и систем такмичења Лиге и Купа
Београда.
ЛИГА БЕОГРАДА
Члан 1.
Лига Београда се организује под покровитељством Стрељачког савеза Београда, у
појединачној и екипној конкуренцији, у категоријама Пионира и Пионирки, у дисциплинама
10м серијска ваздушна пушка и стандардни ваздушни пиштољ 20 хитаца.
Право наступа имају само стрелци који својим годиштем на последњем колу Лиге
припадају категорији Пионира/Пионирки.
Лига Београда се организује у 6 такмичарских кола у току једне сезоне.
На предлог Стручне комисије, а зависности од Календара такмичења ССС, Управни
одбор ССБ може пред и за време такмичарске сезоне донети одлуку да се Лига одржи са мање
или више такмичарских кола.
Члан 2.
На сваком колу Лиге се проглашавају најуспешније екипе и појединци, којима се
додељују дипломе и медаље.
Након завршеног последњег кола Лиге проглашавају се најуспешније екипе и
појединци и на последњем колу и у генералном пласману. У генералном пласману екипе
добијају пехаре, а појединци медаље.
Проглашење у екипној конкуренцији се врши уколико има 3 или више пријављених
екипа, а у појединачној конкуренцији уколико има 5 и више такмичара. Пехаре, медаље и
дипломе обезбеђује ССБ.
У зависности од наградног фонда, на последњем колу Лиге се најуспешнијим
екипама и појединцима додељују и робне награде на основу предлога Стручне комисије и
одлуке УО ССБ.
Члан 3.
Пласман на сваком појединачном колу Лиге се одређује оствареним резултатом, а
пласман у Генералном пласману се одређује на следећи начин:
Након завршеног појединог кола Лиге, обавља се бодовање екипа на следећи начин:
• 1. екипа - 12 бодова, 2. екипа - 10 бодова, 3. екипа - 8 бодова, 4. екипа - 7 бодова, 5.
екипа 6 бодова и тако редом до десете екипе.
• У случају истог броја бодова, боље пласирана екипа ће бити она са већим бројем
кругова. Уколико је и број кругова исти, боља екипа је она која има бољи пласман на
последњем колу Лиге.
• За коначни пласман у појединачној конкуренцији, рачуна се просек резултата са свих
одржаних кола, без два најнижа резултата. У случају истог броја кругова, бољи појединац је
онај који има бољи пласман на последњем колу Лиге.

КУП БЕОГРАДА
Члан 4.
Куп Београда се организује под покровитељством Стрељачког савеза Београда у
појединачној конкуренцији, а у категоријама Кадета/Кадеткиња и Млађих јуниора/јуниорки
у дисциплинама пушка и пиштољ, „Б“ програм.
Право наступа имају само стрелци који својим годиштем на последњем колу Купа
Београда припадају категоријама кадета/кадеткиња и млађих јуниора/јуниорки.
Куп Београда се организује у 5 такмичарских кола и Финалом Купа (укупно 6.
такмичења) у току једне сезоне.
На предлог Стручне комисије, а зависности од Календара такмичења ССС, Управни
одбор ССБ може пред и за време такмичарске сезоне донети одлуку да се Куп одржи са мање
или више такмичарских кола.
Члан 5.
На сваком колу Купа се проглашавају најуспешнији појединци, којима се додељују
дипломе и медаље. Проглашење се врши само у категоријама у којима је наступило 5 и више
такмичара. Дипломе, медаље обезбеђује ССБ.
У категоријама где је на свим колима Купа наступило 8 и више такмичара одржаће се
Финале Купа и то :
• У категоријама Кадета/кадеткиња на Финалу Купа се гађа само основни део;
• У категоријама Млађих јуниора/јуниорки гађа се основни и финални део.
Категорије у којима је наступило мање од 8 такмичара прогласиће најуспешније
појединце на основу броја освојених бодова на одржаним колима Купа.
У зависности од наградног фонда, на последњем колу Купа се најуспешнијим
појединцима додељују и робне награде на основу предлога Стручне комисије и одлуке УО
ССБ.
Члан 6.
Пласман на сваком појединачном колу Купа се одређује оствареним резултатом (папирне
мете, пуца се на пуне кругове), а пласман у Генералном пласману се одређује на следећи
начин:
• Након завршеног појединог кола Купа, обавља се бодовање појединаца на следећи
начин: 1. такмичар - 12 бодова, 2. такмичар - 10 бодова, 3.такмичар - 8 бодова, 4. такмичар 7 бодова, 5. такмичар – 6 бодова и тако редом до десетог такмичара;
• За коначни пласман се рачунати збир освојених бодова на свим колима Купа
• У случају истог броја бодова, боље пласирани такмичар је такмичар са бољим
пласманом на последње одржаном колу Купа.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране УО ССБ. За све случајеве који нису
дефинисани овм правилником примењиваће се Правилник за организовање такмичења ССБ.
Београд, 22.10.2020.

Председник Стрељачког савеза Београда
Миле Ђапић

