СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ПРАВИЛНИК ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ТУРНИРА ИЗ КАЛЕНДАРА ССС

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
1) Организатори турнира дужни су да омогуће учешће за најмање 60
такмичара.
2) На такмичењима у метном стреличарству могуће је поделити групе
такмичара по стиловима или старосним категоријама како би једна група
гађала пре подне, а друга поподне.
3) Такмичења морају бити организована у складу са WA – правилима за
дисциплине и тип турнира, узимајући у обзир специфичности и одредбе
прописане Такмичарским правилником ССС.
4) На такмичењу је неопходно присуство делегата и судија. Делегате турнира
именује ТТК при изради календара. Судијска комисија је дужна да именује
судије и обавести организатора, те проследи контакте делегираних судија
електронском поштом најмање 5 дана пре одржавања турнира. У општем
случају, минималан број судија је један судија на 10 мета. У договору
организатора, Судијске комисије и делегираног главног судије за одређени
турнир, број судија се може прилагодити конкретним околностима и
одступати од општег прописаног броја судија. Ако до оваквих промена
дође, коначан број судија и имена делегираних судија Судијска комисија је
у обавези да саопшти по објављивању коначног списка такмичара и
распореда по метама, дан пре одржавања турнира.
5) Само резултати постигнути на турнирима који задовољавају одредбе овог
правилника и Такмичарског правилника имаће такмичарску вредност по
питању бодовања, рекорда, итд.
6) Организатори који не задовоље претходне тачке општих одредби неће се
бодовати, нити ће примити финансијску помоћ (уколико је иста
предвиђена) Савеза за организацију тог такмичења.
7) На основу извештаја организатора, судија и делегата, УО ССС ће оценити
квалитет такмичења и донети одлуку о висини финансијских средстава која
су намењена као помоћ организатору за тај турнир.
8) Турнир се отвара поздравним говором организатора или представника ССС.

МИНИМУМ КОЈИ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ ТУРНИР ИЗ КАЛЕНДАРА ССС
ПОЗИВ НА ТУРНИР
Члан 2.
•

•

Послати позив администратору сајта ССС, канцеларији Савеза, ТТК,
Судијској комисији и свим клубовима члановима ССС најкасније 10 дана
пре одржавања турнира. Позив мора бити у PDF формату и мора бити
визуелно прегледан.
Опис позива (неопходно је навести следеће податке)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Име организатора;
Датум одржавања;
Место одржавања такмичења (навести адресу и GPS координате);
Врста такмичења (дисциплина, тип);
Сатница такмичења;
Износ котизације која не сме бити већа од оне коју је прописао УО
ССС;
Максималан број такмичара;
Датум до ког се примају пријаве такмичара (клубова), који ће бити
највише 3 дана од дана одржавања турнира;
Контакт особа за пријем пријава такмичара (клубова) са адресом
електронске поште (пријава се не може примати телефоном због
неопходности постојања писаног трага) и бројем телефона за
информације;
Директор турнира (одговорно лице клуба организатора).

Одабир такмичара (уколико број премашује капацитет турнира)
•

Све пристигле пријаве до датог рока имају равноправан третман без обзира
на број такмичара и клуб који их шаље. У случају већег броја пријављених,
одабир такмичара за учешће на турниру ће се вршити према следећим
критеријумима:
o Припадност стиловима које за дато такмичење прописује WA правилник
(чл. 1, тачка 3);
o По броју пријављених такмичара за одређени стил, пол, старосну
категорију (предност - минимум 4 такмичара у категорији);
o Чланови репрезентације и кандидати за репрезентацију (периодично на
свака 3 месеца именује селектор);
o Члановима клуба организатора турнира загарантовано учешће до 10
такмичара;
o Учесници претходних турнира из календара ССС;
o По такмичарској ранг листи – предност имају боље пласирани, водећи
рачуна на равноправност у стиловима и категоријама.
САТНИЦА ТУРНИРА
Члан 3.

•

•

Строго придржавање дате сатнице из позива на турнир;
Пре почетка такмичења (најмање 30 минута), обавезно је одвојити време за
контролу терена коју врше технички делегат и главни судија, пријаву
такмичара и плаћање котизације, загревање и отварање турнира. Тачно
време почетка, односно трајање ових сегмента назначено је у позиву.
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УРЕЂЕНОСТ И ОПРЕМЉЕНОСТ ТЕРЕНА
Члан 4.
•

•

•
•

Адекватност уређености и опремљености турнира заједно проверавају
судије и технички делегат пре почетка такмичења. Ако терен није
адекватно уређен, главни судија и технички делегат неће дозволити
почетак такмичења док се сметње не уклоне;
На таргет турнирима, трава не сме прелазити висину чланка ноге одрасле
особе. На теренским турнирима, трава и остале природне препреке не смеју
да ометају кретање, гађање и смештај опреме такмичара;
На турнирима у дворани, температура ваздуха мора бити минимално 18
степени Целзијуса на почетку и током свих фаза такмичења;
Терен мора бити размерен по WA правилнику и специфичним одредбама
Такмичарског правилника за одређене дисциплине и тип такмичења по
категоријама такмичара.

Специфичне одредбе које се односе на таргет турнире:
Члан 5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Линија чекања мора бити најмање 3 метра иза линије гађања у дворани,
односно 5 метара на отвореном;
Испред линије гађања поставиће се линија на удаљености од 3 метра;
На линији гађања биће постављена ознака средине сваке мете;
Сваком такмичару на линији гађања обезбедити мин. простора 80 цм;
Испред линије гађања на удаљености до 2 метра биће постављени бројеви
мета;
Иза линије чекања оставити довољно простора за такмичаре који чекају на
ред за гађање као и довољно простора за столице, сунцобране и сл.
Мете се постављају под једнаким нагибом (врхом мете у назад), чији угао
мора бити у опсегу од 0-10 степени;
Мета мора задржавати стрелу од пробијања, у супротном, мету заменити
исправном без одлагања;
Центри лица мете морају све време такмичења бити поравнати по висини на
свим метама;
Изнад или испод мета морају се поставити редни бројеви мета;
На такмичењима која се одржавају на отвореном простору изнад мета
обавезно је поставити заставице;
Ако не постоји заштитни бедем иза мета или празан простор од најмање 30
метара, мора се поставити заштитна мрежа како не би дошло до оштећења
стрела ударањем у чврсте предмете;
За сваку мету треба обезбедити паран број записника за резултате ((према
Обрасцу Савеза) који ће имати чврсту основицу како би било могуће
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•
•

писање. У случају временских непогода папирне обрасце додатно заштити
на задовољавајући начин од воде и влаге;
Мете морају бити учвршћене и осигуране од пада (анкерисане).
На свим турнирима, обезбедити терен од проласка публике сигурносним
баријерама или обезбедити редаре, те оставити добољно простора за
публику, која не сме улазити у простор намењен за такмичаре. Само
такмичари и лиценцирани тренери могу бити у простору намењеном за
такмичаре;

Специфичне одредбе које се односе на теренске турнире:
Члан 6.
•

•

Адекватно обележена стаза, са јасним и безбедним правцем кретања,
простором за чекање и бројевима мета, адекватном видљивошћу и
доступношћу кочића и мета;
Пожељно је обезбедити да са сваког кочића могу да пуцају два такмичара
истовремено
КОНТРОЛА ВРЕМЕНА
Члан 7.

•

Организатор је дужан да обезбеди сигнализацију за мерење времена:
o Дигитални сат: на дигиталном сату висина бројева мин. 20 цм, видљива
такмичарима са линије гађања. Ако нема дигиталног сата, могуће је
време контролисати ручном штоперицом са семафором, заставицама или
панелима;
o Уређај који сигнализира групе такмичара које гађају АБ – ЦД треба бити
довољно велики да је читљив такмичарима са линије гађања;
o Поставити записнички сто и столице и сунцобране судијама и мериоцу
времена;
o Уређаји за мерење времена (дигитални) пожељно је поставити са обе
стране терена.
ДОДАТНА ОПРЕМЉЕНОСТ
Члан 8.

•

•

Ако у близини, а најдаље 200 метара, од терена не постоји тоалет у
слободној употреби за такмичаре, организатор је дужан да постави две
тоалет-кабине;
Обезбедити на терену пијаћу воду (најмање 1,5 литар за сваког такмичара)
и најмање хладан оброк – сендвич за сваког такмичара, судију и техничког
делегата. У случају екстремне врућине (преко 35 степени) обезбедити
минимум 3 литра воде за сваког такмичара.
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ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА
Члан 9.
•
•

•
•

Организатор је дужан да по окончању такмичења објави резултате;
По објављивању резултата организатор је дужан да сачека 15 минута како
би такмичари и представници клубова могли да уложе евентуалне жалбе
уколико сматрају да постоје неправилности у истакнутим резултатима;
Организатор је дужан да уручи медаље трома првопласиранима
такмичарима у свим категоријама у којима је било 4 и више такмичара;
Организатор има право да уручи медаље и такмичарима у конкуренцијама у
којима није било више од 4 такмичара као и евентуалне поклоне или
новчане награде.
СЛАЊЕ ИЗВЕШТАЈА СА ТУРНИРА
Члан 10.

•

•

•

Организатор је дужан да, најкасније 2 дана од дана завршетка
такмичења,достави извештај (резултате) са такмичења. Извештај мора бити
састављен у електронској форми на јединственом обрасцу и достављен на
адресу електронске поште ТТК, канцеларије Савеза, свих клубова
учесника, а по могућству, штампаним и електронским медијима који прате
стреличарство. У образац извештаја морају бити унети сви предвиђени
подаци.. У случају неоправданог кашњења или недостављања извештаја,
клуб (организатор) биће кажњен одузимањем двоструко више бодова него
што је предвиђено као награда за организацију тог турнира;
Главни судија који је судио на турниру је дужан да, најкасније 2 дана од
дана завршетка такмичења, достави извештај са такмичења. Извештај мора
бити састављен у електронској форми на јединственом обрасцу и
достављен ТТК, која га у року од 24 часа мора објавити на веб сајту Савеза
и исти проследити свим клубовима;
Делегат који је контролисао турнир је дужан да, најкасније 2 дана од дана
завршетка такмичења, достави извештај са такмичења. Извештај мора бити
састављен у електронској форми на јединственом обрасцу и достављен ТТК
која га у року од 24 часа мора објавити на веб сајту Савеза и исти
проследити свим клубовима.

Опис извештаја организатора
Члан 11.
•
•
•
•

Име организатора;
Датум одржавања;
Место одржавања такмичења;
Врста такмичења (дисциплина, тип);
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•
•
•
•

Директор турнира;
Делегат турнира;
Судије;
Сачинити ранг листе по стилу, полу и старосним категоријама.

Опис ранг листе
Члан 12.
•

•
•

Ранг листа мора бити достављена у PDF формату. За израду ранг листа и
праћење резултата на такмичењима неопходно је користити софтвер
IANSEO и једино ранг листе у овом формату могу бити признате;
Уколико је турнир имао само квалификациони део, довољно је доставити
ранг листу по категоријама;
Уколико је турнир имао и елиминације потребно је доставити:
o Пласман у квалификацијама;
o Шема распуцавања;
o Коначан ранг такмичара после елиминација.
ТЕХНИЧКИ ДЕЛЕГАТ
Члан 13.

•
•
•
•

•

•

•

Приликом израде календара такмичења ТТК додељује Техничког делегата
свим такмичењима;
Технички делегат може бити члан ТТК или члан Судијске организације;
Технички делегат никако не сме бити члан клуба организатора, и не сме
бити такмичар на турниру;
Технички делегат је дужан да пре почетка такмичења у сарадњи са
директором
турнира
провери
важење
такмичарских
легитимација
такмичара, као и важење лекарских прегледа. Такмичари који немају
важећу такмичарску легитимацију ССС или стреличарског савеза своје
земље (уколико су такмичари из иностранства), као и важећи лекарски
преглед, не смеју учествовати на званичним турнирима из календара ССС;
Технички делегат је дужан да пре почетка такмичења (најмање 30 минута)
у сарадњи са главним судијом турнира провери исправност терена и
уколико постоје озбиљне препреке по нормално одржавање турнира у
договору са директором турнира обустави почетак истог док се сметње не
отклоне;
Технички делегат је дужан да објективно унесе у записник своја запажања
и
евентуалне
примедбе/жалбе
такмичара,
тренера,
судија,
или
представника клубова;
Техничком делегату следује новчана надокнада у виду рефундирања
путних трошкова и дневнице у висини коју прописује УО ССС.
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СУДИЈЕ
Члан 14.
•
•
•
•

•

Приликом израде календара такмичења Судијска комисија делегира судије
за свако такмичење из календара;
На терену током одржавања такмичења неопходно је да присуствује по
један судија на сваких 10 мета;
Један судија мора бити задужен за контролу времена и контролу редоследа
гађања;
Судијска комисија у сарадњи са организатором такмичења може делегирати
већи, или мањи број судија за једно такмичење како би се коначан број
прилагодио конкретним околностима (број пријављених такмичара,
уређеност терена, дисцилина, тип такмичења);
Судијама на такмичењу следује новчана надокнада у виду рефундирања
путних трошкова и дневнице у висини коју прописује УО ССС.

ДИРЕКТОР ТУРНИРА
Члан 15.
•
•
•

Директор турнира је представник организационог одбора организатора
турнира;
Дужности директора турнира су да гарантује сва неопходна средства за
одржавање такмичења;
Директор турнира је дужан да се у сарадњи са техничким делегатом и
главним судијом брине о условима на такмичењу.
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ
Члан 16.

•

•

•

Комисију за жалбе чине три члана:
o Технички делегат (председник комисије);
o Главни судија (члан комисије);
o Директор турнира (члан комисије).
Комисија је дужна да размотри све евентуалне жалбе такмичара предате у
писаној форми и предузме неопходне мере за решавање истих, приликом
улагања жалбе такмичари уплаћују таксу у износу од 1000 динара
организатору турнира која им се у случају усвајања жалбе враћа;
Уколико није могуће да се евентуалне жалбе реше на терену, председник
комисије је дужан да сачини записник и исти проследи вишим инстанцама
на одлучивање.
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ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА
Члан 17.
•

•

•
•

Приликом израде календара такмичења ТТК одређује термине 4 државна
првенства у току такмичарске сезоне и то:
o Државно првенство у дворани (прва половина марта);
o Државно првенство на отвореном (прва половина септембра);
o Државно првенство у филд дисциплини (друга половина септембра);
o Државно првенство у 3D дисциплини (први викенд октобра).
Уколико се приликом израде календара не пријави организатор горе
наведених првенстава, УО ССС је дужан да распише конкурс за
проналажење техничког организатора првенства и понуди услове под
којима се организатор може пријавити. Конкурс је потребно расписати
најкасније до 30. новембра;
Технички организатор првенства је дужан да такмичење организује по
стандардима које прописује УО ССС;
Организатор државног првенства је дужан да:
o Обезбеди интонирање државне химне на почетку такмичења;
o Организује дефиле учесника пре отварања такмичења;
o Обезбеди истицање резултата на половини такмичења;
o Истакне комплетну шему распуцавања по завршетку елиминација;
o Обезбеди раглас;
o Ангажује особу задужену за унос и праћење резултата;
o По могућности и потреби обезбеди волонтере на терену;
o Да се придржава свих одредби овог правилника.

Препорука ТТК и ССС: Уколико услови дозвољавају и организатор има услове да
организује елиминације за екипе и микс тимове, препорука ТТК је да се ове
елиминационе рунде уврсте у државна првенства. Уколико организатор намерава
да организује ове елиминационе рунде, неопходно је да у позиву на такмичење о
томе обавести клубове.
ОТКАЗИВАЊЕ ТУРНИРА
Члан 18.
•

•

Организатор може отказати турнир највише 15 дана пре термина који је
предвиђен календаром такмичења (60 дана у случају ДП) на тај начин што
писменим путем обавести УО ССС, канцеларију Савеза, Судијску комисију и
ТТК.
У случају да турнир буде отказан после назначеног рока, клуб
(организатор) биће кажњен одузимањем двоструко више бодова него што је
предвиђено као награда за организацију тог турнира. Такође клуб
(организатор) губи предност у случају преклапања при пријављивању
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•

•

термина за организацију турнира у наредној години. У случају да се ради о
отказивању државног првенства, клуб (организатор) неће моћи да се
пријави за организацију турнира у следећој такмичарској сезони нити за
организацију државног првенства у наредне две сезоне.
Оправдано отказивање турнира у краћем року од 15 дана могуће је
искључиво због елементарних природних непогода, ванредног стања и
екстремно малог броја пријављених такмичара (мање од 20).
Оправдано отказивање не подлеже санкцијама према организатору.
ОТКАЗИВАЊЕ УЧЕШЋА ПРИЈАВЉЕНИХ ТАКМИЧАРА
Члан 19.

•

•

•

•

•

Клубови су у обавези да плате котизације за чланове који су пријављени, а
нису се појавили на турниру. Уколико се не уплати котизација за све
пријављене чланове, клуб неће имати право учествовања на турниру.
Одјава учешћа такмичара може се извршити најкасније 24 часа пре почетка
такмичења непосредним контактирањем организатора турнира (телефон и
електронска пошта, а организатор је дужан да потврди пријем
информације) и тада исти не подлежу обавезном плаћању.
Пријављени такмичари не подлежу плаћању котизације уколико им се на
путу на турнир деси непредвиђена околност (саобраћајна несрећа, квар и
сл.), али су у обавези доставити доказ о истом на наредном турниру на
коме учествују.
Такмичари који немају оверене такмичарске легитимације и оверен
лекарски преглед који није старији од 6 месеци, не могу се такмичити на
турнирима из календара Савеза (осим страних такмичара на отвореним
турнирима). Ако се утврди да такмичар нема оверену легитимацију, што
проверава технички делегат пре почетка загревања, тај такмичар не
учествује на турниру, али плаћа котизацију.
Такмичару који није обучен у боје (дрес) клуба, неће бити омогућено
учешће на такмичењу али плаћа котизацију. Ова средства задржава
организатор.
ТУМАЧЕЊА
Члан 20.

•

Тумачење овог правилника даје Техничко-такмичарска комисија.

•

За све ситуације које нису предвиђене овим правилником, примењују се
адекватни акти Министарства омладине и спорта, Олимпијског комитета
Србије и Светске стреличарске организације (WA).
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Члан 21.
•

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту
Савеза. Ступањем на снагу овог правилника престаје важност претходног
правилника.

у Београду,

Драган Свилановић
Стреличарски Савез Србије
председник
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