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СТРЕЉАЧКИМ КЛУБОВИМА/ДРУЖИНАМА 

К О Н К У Р С 
За добијање организације такмичења у 2021. години 

  

Обавештавају се све чланице Стрељачког савеза Београда да је отворен конкурс 

за добијање  организације такмичења у 2020. години.   

 

Термини за одржавање такмичења: 

1. IV коло Лиге и Купа Београда     07.02.2021. 

2. V коло Лиге и Купа Београда     20.02.2021. 

3. Првенство Београда, Б програм, стандардно ваз. оружје  06-07.03.2021. 

4. Првенство Београда, Б и Ц програм, серијско ваз. оружје 10-11.04.2021. 

5. VI коло Лиге и Финале Купа Београда    16-17.04.2021. 

6. I коло Лиге и Купа Београда     23-24.10.2021. 

7. II коло Лиге и Купа Београда     27-28.11.2021. 

8. III коло Лиге и Купа Београда     04-05.12.2021. 

 

Општи услови конкурса за добијање организације такмичења:  

1. Да су верификоване у ССБ и ССС у календарској години у којој се одржавају 

такмичења. Клуб/дружина који на конкурсу буду одређени за организатора, а у току 

календарске године у прописаном року не изврше верификацију, аутоматски губе 

организацију такмичења, а Одлуку о новом организатору доноси УО ССБ на предлог 

Стручне комисије; 

2. Да имају капацитет стрелишта које испуњава стандарде прописане ОТП ССС 

са најмање 10 стрељачких места; 

3. Да поред стрелишта имају све потребне пратеће просторије: свлачионице, 

тоалете, просторије за рад судија и осталих службених лица, а по могућности и простор 

за публику;   

4. Да за свако такмичење “А” и “Б” програма стандардним ваздушним оружјем 

има обезбеђене боце са ваздухом; 

5. Да за организовање Финала Купа ССБ има стрелиште на коме се могу 

монтирати 10 електронских мета; 

6. Да није у принудној наплати. 

 

Клубови/дружине који добију организацију такмичења у обавези су да ураде 

Билтен такмичења и доставе га медијима и ССБ у електронској форми, а такође су у 

обавези да ССБ доставе 10 фотографија у дигиталној форми, ради доказа о одржаном 

такмичењу. 

 

Пријаву на конкурс у слободној форми доставити на ssb@sbb.rs или поштом на 

адресу Стрељачког савеза Београда, улица Косте Трифковића 12, 11050 Београд.   

 

Конкурс траје до 28.01.2021. године.    Генерални секретар 

 

 _________________ 

Стефан Вишекруна 
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