На основу члана 102. Закона о спорту (Службени гласник РС, број 24/11) и члана 60. Статута
Стрељачког савеза за летеће мете Србије, Председништво Стрељачког савеза за летеће мете
Србије на седници одржаној 30.08.2014.године усвојило је

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА
И КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

1.

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

1.1.

Такмичења у организацији Стрељачког савеза за летеће мете Србије ( у даљем тексту
Савез) се врше
према важећим општим техничким правилима за све стрељачке
дисциплине и правилима за
дисциплине летећих мета Светске стрељачке спортске
федерације ( у даљем тексту: ИССФ).

1.2.

Измене система такмичења у надлежности Савеза могу се примењивати најраније по
истеку једне такмичарске сезоне од утврђивања тих измена и одобрења измена од стране
ИССФ.

1.3.

Пропозиције такмичења у надлежности савеза утврђују се најкасније 30 дана пре почетка
такмичења и не могу се мањати у току такмичарске сезоне.

1.4.

У циљу унапређења, популаризације и омасовљења спорта летеће мете Председништво
Савеза доноси одлуке за услове такмичења, рангирања, права наступа, критеријума за
категоризацију и наградама у следећој сезони, а најкасније 30 дана пре почетка такмичења.

1.5.

Савез у складу са законом води систем такмичења и надлежан је за организацију такмичења,
али Савез може поверити вођење одређених такмичења и спортском удружењу или
организацији коју су основале спортске организације које учествују у такмичењу

1.6.

Такмичење у организацији и надлежности Савеза имају за циљ подизање на виши ниво
такмичења из Календара Савеза која се бодују и вреднују за састав репрезентације Србије,
за категоризацију спортиста, за бодовање за стипедније, за одређивање учесника Кампа
перспективних стрелаца Србије, као и подизање спортско-такмичарских резултата.

1.7.

На такмичењу могу учествовати само регистровани спортисти клубови, чланови Савеза,
са
уредно овереном такмичарском књижицама спортиста и извршеним лекарским
прегледом у складу са правним актима Савеза

1.8.

Календар такмичења Савеза са тачно утврђеном листом врсте такмичења и терминима
такмичења је саставни део овог Правилника.
Саставни део Правилника су и цртежи и табеле ИССФ-а са преводом.
Слика 9.18.1 Хоризонтални углови за трап
Слика 9.18.2 Хоризотални углови за дабл трап
Слика 9.18.3 Табеле за поставњаље шема за трап (1 -9)
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2.

ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАДЛЕЖНОСТИ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА ЗА
ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ СРБИЈЕ

2.1.

Према годишњем Календару такмичења у организацији о надлежности Савеза се састоје од






Четири квалификационе куп утакмице и финалне Куп утакмице
Првенства Србије
Отвореног првенства Војводине
Велике награде Пераци
Велике награде Београд

1. На свим утакмицама Купа додељују се пехари од 1.-3. места појединачно и 1.-3. места
екипно, а у Финалу и прелазни пехар за појединачног и екипног победника
2. Јуниори ће се вредновати као категорија ако учествује минимум 6 јуниора по Куп
утакмици.
Проглашење победника Финала Купа у категорји ће се вршити на основу пласмана у Куп
утакмицама на основу ранг листе за јуниоре под условим да на свим куповима (1.-4.) буде
испуњен услов за такмичење у категорији јуниора.
3. Право наступа у појединачној конкуренцији на Финалу Купа стиче 18 првопласираних по
ранглисти
4. На финалном такмичења у коме учествује по 8 такмичара у свакој категорији и дисциплини
(изузев у случају примене члана 7.2. овог Правилника када може наступити и више
такмичара).
5. Стручна комисија одређује број кола Купа на основу Календара такмичења.

3.

ДИСЦИПЛИНЕ И КАТЕГОРИЈЕ

3.1.

Трап – сениори
5 серија по 25 мета + полуфинале 15 мета и мечеви за медаље -15 мета
Трап сениорке
3 серије по 25 мета + полуфинале 15 мета и мечеви за медаље -15 мета

3.2.

Скит – сениори
5 серија по 25 мета + полуфинале 16 мета и мечеви за медаље -16 мета
Скит сениорке
3 серије по 25 мета + полуфинале 16 мета и мечеви за медаље -16 мета

4.

РАНГИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА

4.1.

Јуниори имају право наступа у категорији сениора и уколико учествују на такмичењу по
завршетку ће се рангирати као сениори.
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4.2.

Јуниори ће се вредновати као категорија ако учествује минимум 6 јуниора по Куп
утакмици.

4.3.

Проглашење победника Финала Купа у категорји ће се вршити на основу пласмана у Куп
утакмицама на основу ранг листе за јуниоре под условим да на свим куповима (1.-4.) буде
испуњен услов за такмичење у категорији јуниора.

5.

ПРАВО НАСТУПА

5.1.

Право наступа имају сви лиценцирани регистровани такмичари у календарској години:
1. Четири (4 ) куп утакмице су квалификације за учешће у Финалу Купа Србије.
2. Право наступа у појединачној конкуренцији на Финалу купа стиче 18
првопласираних по ранг листи (систем бодовања од 12 до 1 бод) након учешћа
на четири одржана Купа.
3. Право наступа у екипној конкуренцији на Финалу купа стичу екипе пласиране од
1-3. места из сваке Куп утакмце.
4. Првенство Србије се организује по завршетку Куп такмичења, а право наступ на
Првенству Србије стичу стрелци који постигну резултат од 100 мета за сениоре,
односо 85 мета за јуниоре на једном од купова, на финалу купа или на учешћу на
ГП Пераци или Отвореном Првенству Војводине.

6.

СИСТЕМ БОДОВАЊА И ГОДИШЊА РАНГ ЛИСТА

6.1.

На такмичењима у организацији и надлежности Савеза бодује се првих 12 такмичара у
појединачној конкуренцији по редоследу: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 , 2, 1 бод.

6.2

На такмичењима у организацији и надлежности Савеза бодује се првих 6 места у екипној
конкуренцији по редоследу: 12, 10, 8, 6, 4, 2 бода.

7.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СТРЕЛАЦА

7.1.

На основу најбољих остварених резултата у претходној години, стрелци се категоријзу:
1. категорија Е (екстра)
2. Категорија А
3. Категорија Б
4. Категорија Ц

115 и више мета
110 до 114 мета
105 до 109 мета
до 104 мете
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8.

НАГРАДЕ

8.1

На свим утакмицама у организацији и надлежности Савеза додељују се пехари од 1.-3.
места појединачно и 1.-3. места екипно, а у Финалу и прелазни пехар за појединачног
и екипног победника.

8.2

За прва три места на годишњој ранг листиу појединачној и екипној конкуренцији Савез се
додељује
пехаре.

9.

РЕГУЛАРНОСТ

9.1.

Регуларност такмичења је у надлежности Судијске комисије Савеза. Стручна служба
Савеза води евиденцију резултата, дистрибуира их и одговорна је за организацију
такмичења заједно са организатором.

10.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1.

Доношењем овог Правилника престаје да важи правилник од 31.03.2012. године.

10.1.

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли у седишту
Савеза.

Председник
_______________
Предраг Шотра
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