СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Стреличарски савез Србије (ССС) члан је међународне стреличарске
федерације (World Archery WA), са чијим принципима и правилима је овај
правилник у складу.
Одредбе овог правилника односе се на сва такмичења из календара ССС за
следеће стреличарске дисциплине:
-

Метно стреличарство на отвореном и у дворани;
Филд;
3D.

Сви клубови, удружења, секције (у даљем тексту чланови ССС),
функционери, организатори такмичења и такмичари морају поштовати одредбе
овог правилника.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ССС
Члан 2.
Техничко-такмичарска комисија ССС (ТТК) предлаже формате и термине
одржавања такмичења тако што их усклађује са међународним такмичењима из
окружења и терминима одржавања светских и европских првенстава.
По пријему предложених термина такмичења, чланице ССС се пријављују
за одређени термин према својим плановима и могућностима.
ТТК на основу пристиглих пријава комплетира календар такмичења и
објављује га на сајту ССС.
ССС је дужан да организује државна првенства (ДП) у признатим
дисциплинама или да за ту потребу именује организатора такмичења (технички
организатор).
ДП се организују на крају такмичарских сезона (у дворани и на отвореном),
трудећи се да термини одржавања буду најкасније до 15. марта, односно до 15.
септембра. ДП у Филд дисциплини се организује у другој половини септембра, а
ДП у 3D дисциплини првог викенда у октобру.
Календар такмичења за сваку наредну календарску годину мора бити
сачињен, усвојен, и објављен најкасније до 30. новембра текуће године.
Организатор такмичења је обавезан да локалне медије благовремено и на
погодан начин обавести о одржавању турнира.
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ТИП ТАКМИЧЕЊА
Члан 3.
У метном стреличарству признају се следећи типови такмичења:
-

Рунда 18m;
Рунда 25m;
Рунда 70/60m;
Рунда 50m;
Олимпијска рунда;
Компаунд рунда;
Рунда 1440;
Дупла 1440 рунда;
Рунда 900.

Наведене типове такмичења описују WA правилници, књига 2. поглавља 4.5.1 и
4.5.2.
За филд:
-

Филд рунда;
Arrowhead рунда;
Forest рунда.

Наведене типове такмичења описују WA правилници, књига 2. поглавље 4.5.3.
За 3D:
-

3D рунда.

Наведене типове такмичења описују WA правилници, књига 2. поглавље 4.5.7.
Чланови ССС могу организовати такмичење и у другим дисциплинама (duel
match round, run-archery, ski-archery, clout, flight), ако се за њих покаже довољно
интересовања.

СТАРОСНЕ КАТЕГОРИЈЕ ТАКМИЧАРА
Члан 4.
ССС признаје следеће категорије такмичара:
-

Сениори/сениорке;
Јуниори/јуниорке (до краја календарске године у којој пуне 20 година
старости);
Кадети/кадеткиње (до краја календарске године у којој пуне 17 година
старости);
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-

Старији пионири/старије пионирке (до краја календарске године у којој
пуне 14 година старости);
Млађи пионири/млађе пионирке (до краја календарске године у којој
пуне 12 година старости);
Ветерани/ветеранке (у години у којој пуне 50 година старости и после
тога).

На сваком такмичењу такмичар може да се такмичи само у једној
категорији.
Такмичари млађих категорија могу да се такмиче у старијим
конкуренцијама. Изузетак су ветерани за које је неопходна старосна граница.

СТИЛОВИ
Члан 5.
ССС признаје следеће стилове:
-

Олимпијски лук (R)
Олимпијски или закривљени лук има краке који су закривљени од
стреличара ка вани. Такмичари који се надмећу у овој конкуренцији
имају право да користе додатну опрему прописану правилницима WA.

-

Компаунд лук (C)
Компаунд лукови користе систем полуга употребом котурова преко којих
је постављена тетива. За разлику од олимпијског лука, такмичари који
се надмећу у овој конкуренцији имају право да користе оптички нишан и
механички окидач. Снага такмичарског лука не сме прелазити 60 лбс.

-

Голи лук (BB)
Голи лук је по конструкцији исти као олимпијски лук али не сме имати
ништа од додатне опреме осим реста и бергера. Било која врста
нишанске справе или обележја како на тетиви или на луку је забрањена.
За голи лук дозвољено је „шетање” по лицу и тетиви (face and string
walking). Лук на који није стављена тетива заједно са дозвољеном
пратећом опремом мора да буде таквог обима да може да прође кроз
рупу или прстен čији је унутрашњи пречник 12.2cм ±0.5мм.

-

Инстинктивни лук (IB)
Луk мoра бити гo, бeз додатака, али може имати једноставан пластични
индустријски стандардни залепљени рест за стрелу. Лук не сме имати на
себи избочине, ознаке за нишањење, маркере, мрље или ламиниране
делове (у зони „прозора” лука – bоw windоw) који могу dа се користе за
нишањење. Максимална снага лука за жене и мушкарце је до 60 лbс
мерена на такмичаревој дужини натега.
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-

Дуgи лук (LB)
Дуги лук мора да одговара традиционалној форми дугог лука без
закривљења. Ово значи да тетива постављена на лук не сме да додирује
ниједан део лука осим усека за тетиву. Лук може бити направљен од
било које врсте материјала или комбинације материјала. Облик грипа и
кракова није ограничен. Центаршот (center shot) је дозвољен. Лук не
сме бити мање од 150 цм дугачак за жене и јуниоре, односно 160 цм за
мушкарце. Ова дужина се мери између усека за тетиву. Стреле морају
бити дрвене и од једнобразног материјала. Врхови треба да буду филд
типа или меткастог, купастог или зашиљеног облика за дрвене стреле;
Могу се користити само природна пера.

-

Примитивни/историјски лук (PBHB)
Примитивни лук може бити домаће израде, стреле обавезно морају бити
дрвене и од једнообразног материјала. Horsebow је симетрични
закривљени лук, у напетом стању тетива такође мора бити симетрична.
Током гађања стреличар мора додиривати нок кажипрстом, на тетиви не
сме бити никаквих ознака које могу помагати приликом нишањења.
Стреле морају бити дрвене и од једнобразног материјала. Врхови треба
да буду филд типа или меткастог, купастог или зашиљеног облика за
дрвене стреле; Могу се користити само природна пера. Максимална
јачина лука је 60 лбс.

-

Хунтер 3Д (HU)
Било који компаунд лук са или без нишана, дозвољени су сви типови
окидача, рукавице или таба. Ако се користи нишан, не сме имати више
од пет фиксираних пинова. Стабилизатори са v-bar-ом не смеју прећи
дужину оd 12 инча (30.5 цм) од тачке контакта са луком. Дозвољени су
peep-sight и либела као и додатно осветљење пинова оптичким
влакнима. Максимална јачина лука је 60 лбс.

ДИСЦИПЛИНЕ
Члан 6.
ССС признаје следеће стилове за одређене дисциплине:
-

Метно стреличарство – олимпијски лук и компаунд лук;
Филд – олимпијски лук, компаунд лук, голи лук, инстинктивни лук, дуги
лук, примитивни/историјски лук, хунтер 3Д;
3Д – компаунд лук, голи лук, инстинктивни лук, дуги лук,
примитивни/историјски лук, хунтер 3Д.
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Стреличари који користе опрему другачију од опреме за горе наведене
стилове могу учествовати на такмичењима из календара ССС под следећим
условима:
-

Право учешћа имају тек после попуњавања места свих пријављених
такмичара одговарајућег стила за дату дисциплину;
Њихови резултати ће се посебно исказивати и неће бити бодовани;
Морају поштовати сва правила у вези са такмичењем осим одредби које
се односе на сам опис опреме.

Такмичари могу да се такмиче у различитим стиловима на истом такмичењу,
али ни под каквим околностима програм такмичења не може бити мењан или
заустављан да би се прилагодио било ком такмичару.

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Члан 7.
Организатори такмичења из календара ССС могу бити:
-

ССС
Чланови ССС
Друга физичка или правна лица и организације, уз писмену сагласност
ССС.

Организатор такмичења је дужан да
организацији турнира из календара ССС.

се

придржава

Правилника

о

ТАКМИЧАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
Члан 8.
Право наступа на турнирима из календара ССС имају само чланови ССС са
важећом такмичарском легитимацијом и такмичари других земаља чији су савези
чланови WА.
Сваки клуб који је члан ССС може да добије легитимације за неограничени
број такмичара у свим категоријама.
Изглед такмичарских легитимација, као и начин издавања истих описан је у
Правилнику о регистрацији такмичара.
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ОДЕЋА
Члан 9.
Такмичари и тренери истог клуба морају бити обучени једнообразно у
бојама клуба (осим капа, које могу бити различите). Клуб може имати различите
дресове за различите стилове али сви такмичари истог клуба у оквиру једног
стила морају бити једнообразно обучени.
На клупски дрес је дозвољено додати логo и/или ознаку спонзора, водећи
рачуна да димензије не прелазе оне које су прописане правилницима ОКС и WA
Такмичарке могу носити шортсеве, сукње (дужина не сме бити краћа од
врхова прстију када су руке опуштене поред тела) или панталоне. Мајице или
блузе морају покривати предњи и задњи део торзоа, а дужина мора бити таква да
покрива стомак при пуном натегу.
Такмичари могу носити панталоне или шортсеве (дужина не сме бити краћа
од врхова прстију када су руке опуштене поред тела). Мајице или блузе дугих
рукава морају покривати стомак при пуном натегу.
Џинс је дозвољен само на филд такмичењима, а маскирна одећа је
забрањена на свим типовима такмичења.
Назив клуба мора бити исписан на најмање једном комаду одеће.
Обућа мора бити спортска и не сме бити отворена (папуче и сандале). За
такмичења у сали, ђон мора бити такав да не оштећује подлогу у сали.
У случају да такмичар није прописно одевен, неће имати право да се
такмичи на турниру.
У изузетним околностима (захлађење, падавине и сл.), такмичар може
обући одећу која није у складу са бојама клуба, али само за време док изузетне
околности трају.
Наведена правила облачења описују WА правилници, књига 3. поглавље
20.1.1.

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
Члан 10.
Свим регистрованим такмичарима ССС загарантовано је право учешћа на
турнирима из календара ССС.
Да би такмичар учествовао на такмичењу мора се пријавити организатору
најкасније до датума наведеном у позиву како то прописује Правилник о
организацији турнира из календара ССС.
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Такмичар је дужан да за учешће на такмичењу плати накнаду за котизацију
прописану за све типове такмичења. УО ССС прописује надокнаде на годишњем
нивоу и исте морају бити истакнуте на званичној интернет страници ССС.
Члан 11.
Такмичари који учествују на такмичењима из календара ССС дужни су да
поштују правила фер плеја и не смеју на било који начин угрожавати или
дискриминисати права осталих такмичара, судија или званичника такмичења.
Уколико се утврди да је такмичар на било који начин поступио супротно
правилима фер плеја, технички делгат и/или судија турнира је дужан да у
писаној форми достави извештај ТТК, која пријаву прослеђује Дисциплинској
комисији, која може изрећи казну за начињени прекршај.
Члан 12.
На турнирима из календара ССС најстроже је забрањено конзумирање
алкохола на терену.
Уколико се такмичар појави у видно алкохолисаном стању, дужност осталих
такмичара и судија је да случај пријаве техничком делегату, који има право да
такмичара дисквалификује са такмичења и случај забележи у записнику. Овакав
случај повлачи дисциплинске мере о којима одлучује Дисциплинска комисија.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Члан 13.
На такмичењима из календара ССС организатор је дужан да додели медаље
у конкуренцијама у којима је на почетку такмичења било најмање четири
такмичара или четири екипе.
На државном првенству организатор је дужан да поред медаља додели и
пехаре за првопласиране екипе у конкуренцијама у којима је на почетку
такмичења било најмање четири екипе.
Организатор може доделити медаље и такмичарима у чијим конкуренцијама
није био довољан број такмичара.
У складу са својим могућностима, поред обавезних награда наведених у
овом члану, организатор може доделити и друге врсте награда (новчане награде,
поклоне, и сл.).
Проглашење победника се обавља најмање 15 минута по истицању
званичних резултата на огласној табли уколико није било жалби. Уколико је било
жалби на рангирање, проглашење ће се обавити тек по одлуци комисије за
жалбе.
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РЕКОРДИ
Члан 14.
ССС води евиденцију
евиденције задужена је ТТК.

рекорда

у

метном

стреличарству.

За

вођење

Рекорди се евидентирају у дисциплини метног стреличарства за све
старосне категорије олимпијског лука и компаунд лука у типовима такмичења
наведеним у Члану 3. овог правилника.
Рекорди се признају са свих међународно признатих такмичења и свих
такмичења из календара ССС.
Уколико је такмичар остварио рекорд на међународно признатом турниру у
иностранству, дужан је да ТТК достави оригинални оверени записник са
такмичења или упути на интернет адресу на којој се може проверити резултат.
Представници клубова су дужни да постигнути рекорд пријаве ТТК
најкасније 7 дана по објављивању званичних резултата. Пријављивање рекорда
се врши на обрасцу прописаном у Правилнику о регистрацији такмичара, и уз
исти се прилаже оверени записник уколико резултати нису доступни на званичној
интернет страници Савеза/организатора.
Под појмом рекорд подразумева се резултат који је бар за један поен већи
од претходног. Код максималног резултата признају се „иксеви“.
Такмичарима млађих категорија признају се рекорди у њиховој и у старијим
категоријама само ако су наступали у старијој категорији. Ово правило важи под
условом да је тип такмичења исти за обе старосне категорије по питању услова
такмичења и пречника лица мете.
Уколико се на једном такмичењу два или више пута изједначи или обори
рекорд у истој дисциплини, признаје се само један рекорд са највећим
резултатом.

ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА
Члан 15.
Тип такмичења на ДП у метном стреличарству је увек:
-

Рунда 70/60/50м на отвореном;
Рунда 18м у дворани.

ДП у метном стреличарству морају бити одржана са квалификацијама и
елиминацијама.
У елиминације улази 16 првопласираних такмичара за сваку категорију.
Уколико у категорији нема 16 такмичара, дозвољени су директни пролази.
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Категорије у којима није наступило најмање 8 такмичара неће имати
елиминације. Ранг листа за ове категорије ће бити састављена према оствареним
резултатима у квалификацијама.
Пионирске и ветеранске категорије неће имати елиминације без обзира на
број такмичара у квалификацијама.
На ДП могу учествовати страни држављани у појединачној конкуренцији.
Они могу учествовати само у квалификационом делу такмичења. На основу
оствареног резултата у квалификацијама биће састављена ранг листа такмичара
из иностранства.
На ДП могу учествовати страни држављани у саставу екипа, под условом да
у екипи не наступа више од једног страног држављанина и да је страни
држављанин регистровани члан ССС (регистровани такмичар клуба ССС). Оваква
екипа ће пуноправно наступати до завршетка такмичења и може понети титулу
екипног државног првака.

ДИСТАНЦЕ И ВЕЛИЧИНЕ ЛИЦА МЕТЕ
Члан 16.
Рунда 1440 састоји се од по 36 стрела пуцаних са сваке од следећих
дистанци:
-

Олимпијски и компаунд лук
90, 70, 50, 30 м за сениоре и јуниоре;
70, 60, 50, 30 м за сениорке, кадете, јуниорке и ветеране;
60, 50, 40, 30 м за кадеткиње и ветеранке;
50, 40, 30, 20 м за старије пионире и пионирке;
30, 25, 20, 15 м за млађе пионире и пионирке.

Лица 122 цм се користе на две дуже, а лица 80цм се користи на две краће
дистанце.
Рунда 70/60 м састоји се од 72 стреле пуцане у лице од 122 цм:
-

Олимпијски лук
70 м за сениоре, сениорке, јуниоре и јуниорке;
60 м за ветеране, ветеранке, кадете и кадеткиње;
40 м у лице од 80 цм за старије пионире и пионирке;
25 м у лице од 80 цм за млађе пионире и пионирке.

Рунда 50 м састоји се од 72 стреле пуцане у лице од 80 цм :
-

Компаунд лук
50 м за све категорије осим пионирских;
40 м у лице од 80 цм за старије пионире и пионирке;
25 м у лице од 80 цм за млађе пионире и пионирке.
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Рунда 900 састоји се од по 30 стрела пуцаних са следећих дистанци у лице
од 122цм:
-

Олимпијски и компаунд лук
60, 50, 40 м за све категорије осим пионирских;
40, 30, 20 м за старије пионире и пионирке;
25, 20, 15м за млађе пионире и пионирке.

Олимпијска рунда (елиминације):
-

Олимпијски лук
Пуца се у лице 122 цм на дистанци од 70 м.
Такмичење се састоји од серије мечева у сетовима, у сваком мечу
побеђује бољи у 5 сетова од по 3 стреле. Победа у сету доноси 2 бода,
изједначен резултат 1 бод, пораз 0 бодова. Победник је онај ко први
освоји 6 бодова. У случају нерешеног резултата после 5 сетова, пуца се
само још по једна стрела и стрела најближа центру одређује победника.

Компаунд рунда (елиминације):
-

Компаунд лук:
Пуца се у лице 80 цм на дистанци од 50 м.
Такмичење се састоји од серије мечева у сетовима, пуца се 5 сетова од
по 3 стреле. Победник је такмичар који на крају петог сета има већи
кумулативни резултат. У случају нерешеног резултата после 5 сетова,
пуца се само још по једна стрела и стрела најближа центру одређује
победника.

Рунда 18м састоји се од 60 стрела пуцаних у:
-

Лице пречника 40 цм за све стилове и категорије такмичара осим
категорије пионира;
Лице пречника 60цм за све стилове у категоријама старијих и млађих
пионира.

Рунда 25м састоји се од 60 стрела пуцаних у:
-

Лице пречника 60 цм за све стилове и категорије такмичара осим
категорије пионира;
Лице пречника 80 цм за све стилове у категоријама старијих и млађих
пионира.

Такмичари који користе голи лук, инстинктивни лук или други лук могу се
такмичити на турнирима метног стреличарства из календара ССС под условима
које прописује Члан 5. овог правилника.
Они ће се такмичити у својој конкуренцији (ББ, ИБ, ПБХБ…) на следећим
дистанцама:
-

Рунда 1440 – 50, 40, 30, 20 м за све категорије осим млађих пионира,
30, 25, 20, 15м за млађе пионире и пионирке;
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-

Рунда 70/60м – 40 м за све категорије осим млађих пионира,
25м за млађе пионире и пионирке;
Рунда 900 – 40, 30, 20 м за све категорије осим млађих пионира,
25, 20, 15м за млађе пионире и пионирке.

ЕКИПЕ
Члан 17.
Поред индивидуалног дела такмичења, такмичари ће се такмичити и у
екипној конкуренцији.
Екипу чине три такмичара једног клуба.
Састав екипе може бити различит и зависи од нивоа такмичења и то:
-

-

-

На Државном првенству екипу чине три такмичара истог пола, истог
стила и исте старосне категорије.
На свим савезним турнирима дозвољено је пријављивање мешовитих
екипа. Екипу чине три у квалификацијама најбоље пласирана такмичара
једног клуба. Екипе могу бити мешовите по половима и старосним
категоријама; екипе не смеју бити мешовите по стиловима. Такође,
предуслов је да сви чланови екипе гађају на истој дистанци у исти
пречник лица мете. Ако су екипе на једном такмичењу мешовите по било
ком основу, на ранг листи треба навести да су екипе мешовите, не могу
бити наведене под мушке/женске екипе. Један клуб може имати
неограничен број екипа на такмичењу.
Ако клуб има такмичаре који могу ући у састав екипе, а представник
клуба не нагласи другачије, на свим турнирима ће се формирати једна
екипа по сваком клубу и чиниће је три најбоље пласирана такмичара из
истог стила и исте конкуренције.
Микс тим чине најбоље пласирани такмичар и најбоље пласирана
такмичарка једног клуба. Такмичари се морају такмичити у истом стилу,
на истој дистанци, у исти пречник лица мете. Један клуб може имати
неограничен број микс тимова на такмичењу.

ТАКМИЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 18.
О наступима у иностранству на којима не наступа национални тим одлучује
клуб у складу са својим прописима.
О наступању у саставу националног тима одлучује УО ССС на предлог
националног селектора. Члан репрезентације може бити само такмичар са
легитимацијом било ког клуба-члана и држављанин Републике Србије.
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Самовољно наступање за државу повлачи дисциплинске мере.
Самовољно и неоправдано одустајање такмичара са такмичења на којем
наступа у саставу репрезентације повлачи дисциплинске мере.
Ближе услове и критеријуме за улазак у национални тим прописује
Правилник о начину избора и одређивању репрезентативаца.

БОДОВАЊЕ ПОЈЕДИНАЦА И КЛУБОВА
Члан 19.
Сваки такмичар својим наступом осваја бодове за себе лично и за свој клуб.
Бодују се такмичари који наступају на такмичењу према припадности стилу
за дату врсту такмичења (Члан 5. овог правилника).
Детаљан
бодовању.

опис

система

бодовања

се

може

наћи

у

Правилнику

о

ДОПИНГ
Члан 20.
По правилима националне антидопинг агенције.

КАТЕГОРИЗАЦИЈА И СТИПЕНДИЈЕ
Члан 21.
На основу постигнутог пласмана, односно резултата у току једне
календарске године, на домаћим и иностраним такмичењима додељују се
спортска звања:
-

Заслужни спортиста;
Спортиста националног разреда;
Спортиста међународног разреда.

Правилником о категоризацији спортиста Олимпијски комитет Србије
прописује критеријуме за категоризацију спортиста.
ТТК води евиденцију резултата и услова категорисања такмичара. На
основу евиденције сачињава списак такмичара као предлог за категорисање
спортиста.
ТТК је дужна да пошаље предлог свим клубовима, члановима ССС, чији су
такмичари категорисани и сачека рок од 8 дана за жалбу. Након истека рока за
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жалбу УО усваја списак предлога за категорисање такмичара и прослеђује га
Олимпијском комитету најкасније до 5. јануара.
Категорисани такмичар има право на спортску стипендију уколико
испуњава услове које прописује МОС у Правилнику о ближим условима и
критеријумима за стипендирање спортиста.
ССС предлаже Комитету списак такмичара у оквиру прописане квоте за
добијање стипендија најкасније до 31. јануара.
Олимпијски комитет оцењује испуњеност услова за добијање стипендије и
до 15. фебруара текуће године доноси решење о стипендирању спортиста за
текућу годину.

СВЕЧАНО ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈУСПЕШНИЈИХ ТАКМИЧАРА У СЕЗОНИ
Члан 22.
ССС сваке календарске године организује свечаност на којој уз присуство
медија уручује пригодна признања за постигнуте резултате и допринос развоју
стреличарства у Републици Србији за ту такмичарску годину. Организација као и
услови и критеријуми за доделу признања су детаљно обрађени у посебном
правилнику.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
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 (WА).
Члан 24.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту
Савеза. Ступањем на снагу овог правилника престаје важност Такмичарског
правилника усвојеног 01.11.2011. године.

у Београду,

Драган Свилановић
Стреличарски Савез Србије
председник
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