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ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА „КУП ВОЈВОДИНЕ 2016“
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Пропозицијама такмичења за „КУП ВОЈВОДИНЕ 2016“ (у даљем тексту: ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА), ближе се регулише комплетна материја која се непосредно односи на само
такмичење у оквиру сваке од спортских дисциплина, спортског такмичења „КУП ВОЈВОДИНЕ
2016“
Пропозиције такмичења представљају обавезу за све учеснике такмичења.
Модификација Пропозиција такмичења дозвољена је само у случајевима који су у овом
документу као такви назначени.
Члан 2
Основ за примену правила по којима се такмичење реализује представљају Правила игре, за
ту спортску дисциплину, надлежног Гранског спортског савеза Србије која су важећа у моменту
одржавања такмичења у оквиру 12. олимпијског циклуса као и специфичности и правила
предвиђена овим Пропозицијама такмичења.
За Спортске дисциплине за које не постоји Грански спортски савез важе искључиво правила
утврђена овим Пропозицијама такмичења.
2. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3
Под појмом „посебне одредбе“ подразумевају се правила и специфичности по којима се
реализује спортско такмичење у оквиру сваке спортске дисциплине „КУПА ВОЈВОДИНЕ 2016“
Пропозицијама такмичења посебно се уређују следеће одредбе:
1) Облик такмичења,
2) Полна заступљеност,
3) Могућност наступа жена у мушким екипама,
4) Старосне категорије,
5) Право на заступљеност у такмичењу,
6) Право наступа за колективне чланове и физичка лица по обиму у односу на
Регион и Домаћина спортског такмичења,
7) Ограничења за право наступа физичких лица,
8) Правила такмичења/игре,
9) Објекат – терен за такмичење/игру,
10) Број чланова/такмичара у екипи,
11) Минималан број играча за наступ екипе у такмичењу,
12) Трајање такмичења – утакмице,
13) Могући број утакмица у току једног такмичарског дана,
14) Списак такмичара, могућности промене у списку и могућност замене играча
током трајања такмичења/утакмице,
15) Бодовање и утврђивање коначног пласмана у такмичарској групи и на
спортском такмичењу,
16) Спортска опрема такмичара/такмичарки,
17) Службена пратња екипа/такмичара на спортском такмичењу „КУП
ВОЈВОДИНЕ 2016“,
18) Специфична (посебна) правила,
19) Дисциплинске мере на спортском такмичењу КУП ВОЈВОДИНЕ 2016,
20) Решавање ситуација које нису посебно наведене у Пропозицијама такмичења.

2.1. Облик такмичења
Члан 4.
РБ

СПОРТСКА ДИСЦИПЛИНА

ОБЛИК ТАКМИЧЕЊА

1

Мали фудбал

Екипно такмичење

2

Одбојка

Екипно такмичење

3

Куглање

Екипно такмичење и Појединачно такмичење

4

Стрељаштво

Екипно такмичење и Појединачно такмичење

5

Шах

Екипно такмичење и Појединачно такмичење

6

Спортски риболов

Екипно такмичење и Појединачно такмичење

7
Екипно такмичење и Појединачно такмичење
Пикадо
На званичним спортским такмичењима дозвољени су само облици такмичења наведени у
предходној табели.
2.2. Полна заступњеност у такмичењу
Члан 5
РБ

СПОРТСКА
ДИСЦИПЛИНА

ПОЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ
У ТАКМИЧЕЊУ

1

Мали фудбал

Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ!

2

Одбојка

Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ!

3

Куглање

Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ!

4

Шах

Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ!

5

Спортски риболов

Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ!

6

Пикадо

Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ!

7
Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ!
Стрељаштво
Наступ жена у мушким екипама могућ је само уз поштовање и других одредби по овом основу
које су наведене у Правилнику о спортским такмичењима!
2.3 Moгућност наступа жена у мушким екипама
Члан 6

РБ

СПОРТСКА
ДИСЦИПЛИНА

СТАЊЕ ПО ПИТАЊУ МОГУЋНОСТИ НАСТУПА ЖЕНА У
МУШКИМ ЕКИПАМА

1

Мали фудбал

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи!

2

Одбојка

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи!

3

Куглање

ДОЗВОЉЕН наступ највише 3 (три) жене!

4

Шах

5

Спортски риболов

6

Пикадо

ДОЗВОЉЕН наступ највише 4 (четири) жене!
ДОЗВОЉЕН наступ највише 3 (три) жене!
ДОЗВОЉЕН наступ највише 3 (три) жене!

ДОЗВОЉЕН наступ највише 1 (једне) жене!
7
Стрељаштво
Наступ жена у мушким екипама могућ је само уз поштовање и других одредби по овом основу
које су наведене у Правилнику о спортским такмичењима!

2.4. Старосна категорија
Члан 7
За све спортске дисциплине у оквиру спортског такмичења КУП ВОЈВОДИНЕ 2016“ могу
наступати само пунолетне особе, односно морају да имају више од 18 година.

2.5. Право на заступљеност у спортском такмичењу
Члан 8
Колективни члан и сваки појединац који жели да учествује у спортском такмичењу „КУП
ВОЈВОДИНЕ 2016“ мора бити евидентиран у информационом систему Олимпијског комитета за
раднички спорт и 12.СОРВ са свим захтеваним подацима („Књига чланова система Радничког
спорта Војводине“).
Колективни члан и појединац који желе учествовати у спортском такмичењу морају за то
имати сагласност Региона којем припадају.
Материјалне и техничке услове за учествовање у спортском такмичењу одређује Организатор
такмичења.
2.6. Право наступа за колективне чланове и физичка лица у односу на Регион, као и
Домаћина спортског такмичења
Члан 9
По питању броја учесника у такмичењу утврђује се да:
Максималан број учесника у спортском такмичењу „КУП ВОЈВОДИНЕ 2016“ је идентичан са
бројем РЕГИОНА (Домаћин 12.СОРВ – општине/градови: Бечеј и Нови Бечеј, по овом питању,
имају статус Региона).
У појединачној конкуренцији сваки Регион (Домаћин 12. СОРВ – општине/градови: Бечеј и Нови
Бечеј, по овом питању, имају статус Региона), могу бити заступљени са по 3 (три)
такмичара/такмичарке!
Уколико неки од Региона нема свог представника/ке у такмичењу то место имају право
да попуне заинтересоване екипе и појединци из других Региона ( предност имају ДОМАЋИНИ
спортског такмичења ), уз услов да у такмичењу један Регион може имати највише два
представника
у екипној конкуренцији и шест представника у појединачној конкуренцији.
2.7. Ограничења за право наступа физичких лица
Члан 10
И поред испуњености општих услова по питању права наступа у спортском такмичењу, када су у
питању физичка лица, одређују се и други посебни услови, и то:
РБ СПОРТСКА
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НАСТУП У СПОРТСКИМ
ДИСЦИПЛИНА
ТАКМИЧЕЊИМА
1 Мали фудбал
Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година старости
која су у сезони која претходи спортском такмичењу па све до
окончања спортског такмичења наступала у званичним спортским
такмичењима у организацији ФСС, ФСВ и националних фудбалских
савеза других земаља.
Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном
основу послужиће увид у списак издатих лиценци у наведеном периоду
или записник са спортског такмичења/утакмице.

2

Одбојка

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година старости
која су у сезони која претходи спортском такмичењу па све до
окончања спортског такмичења наступала у званичним спортским
такмичењима у организацији ОСС, ОСВ и националних одбојкашких
савеза других земаља.
Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном
основу послужиће увид у списак издатих лиценци у наведеном периоду
или записник са спортског такмичења/утакмице.

3

Куглање

4

Стрељаштво

5

Шах

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година старости
која су у сезони која претходи спортском такмичењу па све до
окончања спортског такмичења наступала у званичним спортским
такмичењима у организацији КСС, КСВ и националних куглашких
савеза других земаља.
Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном
основу послужиће увид у списак издатих лиценци у наведеном периоду
или записник са спортског такмичења/утакмице.
Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година старости
која су у сезони која претходи спортском такмичењу па све до
окончања спортског такмичења наступала у званичним спортским
такмичењима у организацији ССС, ССВ и националних савеза у
стрељаштву других земаља.
Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном
основу послужиће увид у списак издатих лиценци у наведеном периоду
или записник са спортског такмичења/утакмице.
Право наступа немају:
ПРВА КВАЛИТЕТНА ГРУПА:
Лица која нису чланови колектива (Предузећа/Установе) под чијим
називом наступају у спортском такмичењу.
ДРУГА КВАЛИТЕТНА ГРУПА:
Лица која су се у периду од 3 (три) године пре одржавања спортског
такмичења налазила на РЕЈТИНГ-ЛИСТИ
Шаховског савеза Војводине односно Србије.
Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година старости
која су у сезони која претходи спортском такмичењу па све до
окончања спортског такмичења наступала у званичним спортским
такмичењима у организацији РССС, РССВ и националних
риболовачких савеза других земаља.
Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном
основу послужиће увид у списак издатих лиценци у наведеном периоду
или записник са спортског такмичења/утакмице.
Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година старости
која су у сезони која претходи спортском такмичењу па све до
окончања спортског такмичења наступала у званичним спортским
такмичењима у организацији ПСС, ПСВ и националних пикадо савеза
у других земаља.
Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном
основу послужиће увид у списак издатих лиценци у наведеном периоду
или записник са спортског такмичења/утакмице.

6 Спортски риболов

7 Пикадо

2.8 Правила спортског такмичења/игре
Члан
11
Код реализације званичних спортских такмичења у оквиру циклуса 12. спортске
олимпијаде радника Војводине примењују се следећа правила:
•Код реализације спортских такмичења, у оквиру спортских дисциплина из званичног програма
спортског такмичења, примењују се ПРАВИЛА ИГРЕ која су издата од Гранског спортског савеза
којем спортска дисциплина припада и која су важећа у моменту одржавања спортског такмичења.
•За спортске дисциплине из званичног спортског програма за које не постоје регулисана
ПРАВИЛА ИГРЕ Гранског спортског савеза, правила игре одређује Спортски одбор ОК за
раднички спорт и 12.СОРВ!
2.9. Објекат – терен за спортско такмичење/ игру
Члан 12
Основу за спортско такмичење/игру чини постојање одговарајућег спортског објекта/терена на
којем ће се такмичење/утакмица одигравати. Објекти/терени морају испуњавати минимум
прописаних услова од стране надлежног Гранског спортског савеза а то су:
РБ
СПОРТСКА
ОБЈЕКАТ – ТЕРЕН ЗА ИГРУ
ДИСЦИПЛИНА
1 Мали фудбал
Рукометна игралишта/терени (затворени или отворени простор),
која су од стране надлежног органа рукометне организације
регистрована за одигравање званичних рукометних утакмица.
2 Одбојка
Одбојкашка игралишта/терени (затворени простор), која су од
стране надлежног органа одбојкашке организације регистрована
за одигравање званичних одбојкашких утакмица.
3 Куглање
Куглана (у затвореном простору са најмање четири стазе), која
је од стране надлежног органа куглашке организације
регистрована за одржавање званичних куглашких такмичења.
4 Стрељаштво
Стрељана (у затвореном простору са најмање осам такмичарских
места),која је од стране надлежног органа стрељачке организације
регистрована за одржавање званичних стрељачких такмичења!
5
Затворени простор (сала) у коју се може поствити довољно
Шах
столова са простором између за кретање људи у својству
посматрача такмичења. Испуњеност услова цени Комисија за
спортске објекте ОК за раднички спорт и 12.СОРВ!
6 Спортски риболов
Терен који је од стране надлежног органа риболовачке
организације регистрован за одржавање званичних риболовачких
такмичења.
7 Пикадо
Затворени простор (сала) у коју се може поставити 4 (четири)
такмичарских пикадо-табли и 2 (две) пикадо табле за загревање,са
довољно преосталог простора за кретање људи у својству
посматрача такмичења. Испуњеност услова цени Комисија за
спортске објекте ОК.
2.10. Број чланова/ такмичара у екипи

РБ
1
2
3
4
5
6
7

Члан 13
Екипу у спортском такмичењу чини следећи број чланова/такмичара:
СПОРТСКА ДИСЦИПЛИНА
БРОЈ ЧЛАНОВА/ТАКМИЧАРА У ЕКИПИ
Мали фудбал
Одбојка
Куглање
Стрељаштво
Шах
Спортски риболов
Пикадо

05 играча у пољу и голман = 06 такмичара
06 играча у пољу
У наступу екипе: 06 такмичара/такмичарака
03 такмичара
04 такмичара
03 такмичара
У наступу екипе: 06 такмичра/такмичарака

2.11. Трајање спортског такмичења/ утакмице
Члан 14
У складу са објективним психофизичким могућностима учесника у спортском такмичењу
одређује се следеће време трајања спопртског такмичења/утакмице у оквиру званичног
спортског такмичења:
РБ
СПОРТСКА
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊА/
ДИСЦИПЛИНА
УТАКМИЦЕ
3 Мали фудбал
-Утакмице трају 2х15 минута са паузом у полувремену у трајању од 5
минута
5 Одбојка- ОБЕ
-Утакмице се играју на 2 (два) добијена сета. Прва два сета се играју до 25
КОНКУРЕНЦИЈЕ поена. Уколико дође до трећег сета игра се до 15-ог поена.
7 Куглање – ОБЕ
-Спортско такмичење траје у складу са
КОНКУРЕНЦИЈЕ његовим системом: док сви учесници, у свим облицима спортког
такмичења не остваре 02 (два) наступа!
8 Стрељаштво – ОБЕ -Спортско такмичење траје у складу са његовим системом: док сви
КОНКУРЕНЦИЈЕ учесници, у свим облицима спортског такмичења не остваре 01 (један)
наступ!
9
-Спортско такмичење траје у складу са његовим системом: у екипној
Шах
конкуренцији по систему Бергер а у појединачном по „швајцарском
систему“!
11 Спортски риболов -Спортско такмичење траје у складу са његовим системом: док сви
учесници, у свим облицима спортског такмичења не остваре 1(један) или
2(два) наступа,у зависности од одлуке организатора о броју наступа
16 Пикадо – ОБЕ
-Спортско такмичење траје у складу са његовим системом: док сви
КОНКУРЕНЦИЈЕ учесници, у свим облицима спортског такмичења не остваре 2(два) наступа

2.12. Могућ број утакмица у току такмичарског дана
Члан 15
Такмичење „КУП ВОЈВОДИНЕ 2016“ је организован по принципу једнодневног такмичења, па
сходно томе максималан број утакмица у једном дану јесте 3( три ).

2.13. Списак такмичара, могућност промене списка такмичара и могућност замене
играча током трајаља спортског такмичења
Члан 16
У односу на конкретно спортско такмичење формирају се спискови такмичара за то
такмичење.
Број лиценцираних учесника за све дисциплине у спортском такмичењу је
НЕОГРАНИЧЕН.
Промене списка, замене играча су регулисане на следећи начин и у следећем обиму:
РБ
1

СПОРТСКА
ДИСЦИПЛИНА
Мали фудбал

ДОЗВОЉЕНЕ ПРОМЕНЕ У СПИСКУ И ЗАМЕНЕ ТОКОМ
ТРАЈАЊА УТАКМИЦЕ/ СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊА
Број такмичара на списку: 12 такмичара/играча
Могућа измена у списку пријављених такмичара: 2 (два) играча
Број такмичара у записнику: 10 такмичара/играча
Могуће замене такмичара: Број замена није ограничен! Замењени
играч може поново ући у игру.

2

Одбојка

Број такмичара на списку: 18 такмичара/играча
Могућа измена у списку пријављених такмичара: 2 (два) играча
Број такмичара у записнику: 12 такмичара/играча
Могуће замене такмичара: Број замена је: 6 (шест). Замењени играч
може поново ући у игру, у складу са правилима за одбојку.

3

Куглање

Број такмичара на списку: 12 такмичара/играча
Могућа измена у списку пријављених такмичара: 2 (два) играча
Број такмичара у записнику: 10 такмичара/играча
Могуће замене такмичара: У току једне утакмице могуће су 2
(две) замене играча. Замењени играч не може поново ући у игру
током утакмице на којој је замењен.

4

Стрељаштво

Број такмичара на списку: 6 такмичара/играча
Могућа измена у списку пријављених такмичара: 2 (два) играча
Број такмичара у записнику: 4 такмичара/играча
Могуће замене такмичара: За време трајања једног наступа није
дозвољена замена такмичара.

5

Шах

Број такмичара на списку: 8 такмичара/играча
Могућа измена у списку пријављених такмичара: 2 (два) играча
Број такмичара у записнику: 5 такмичара/играча
Могуће замене такмичара: За време трајања једног наступа није
дозвољена замена такмичара.

6

Спортски риболов

Број такмичара на списку: 6 такмичара/играча
Могућа измена у списку пријављених такмичара: 2 (два) играча
Број такмичара у записнику: 4 такмичара/играча
Могуће замене такмичара: За време трајања једног наступа није
дозвољена замена такмичара.

7

Пикадо

Број такмичара на списку: 12 такмичара/играча
Могућа измена у списку пријављених такмичара: 2 (два) играча
Број такмичара у записнику: 8 такмичара/играча
Могуће замене такмичара: За време трајања једног наступа није
дозвољена замена такмичара.

2.14. Бодовање оствареног спортског резултата и утврђивање коначног пласмана
Члан 17
Кад је у питању „коначан пласман“ потребно је разликовати коначан пласман у оквиру
такмичарске групе и коначан пласман на спортском такмичењу.
Код одређивања коначног пласмана у оквиру такмичарске групе, у целости се
примењују одговарајуће одредбе из Правилника о такмичењу Гранских спортских савеза и по
питању бодовања оствареног спортског резлтата и по питању утврђивања коначног
пласмана!
РБ
1

СПОРТСКА
ДИСЦИПЛИНА
Мали фудбал

БОДОВАЊЕ СПОРТСКОГ РЕЗУЛТАТА И УТВРЂИВАЊЕ
ПЛАСМАНА У ГРУПИ И НА ТАКМИЧЕЊУ
Пласман на спортском такмичењу:
Спортско такмичење организује се по Куп-систему.
Пласман осталих учесника у спортском такмичењу одређује се на основу
остварених спортских резултата првопласираних четири тима.

2

Одбојка

Пласман на спортском такмичењу:
Спортско такмичење организује се по Куп-систему.
Пласман осталих учесника у спортском такмичењу одређује се на основу
остварених спортских резултата првопласираних четири тима.

3

Куглање

Пласман на спортском такмичењу:
Број освојених поена (оборених чуњева) – збирно за све наступе.
Ако је број оборених чуњева две или више екипа/мешовитих
парова/појединаца исти, боље пласирана екипа/ мешовити пар
/појединац је онај који у додатном наступу од по 3 (три) хица имао
више оборених чуњева – све до добијања коначног пласмана!

4

Стрељаштво

Пласман на спортском такмичењу:
Број освојених поена (кругова) – збирно за све наступе.
Ако је по завршетку такмичења број освојених поена једнак за две или
више екипа/појединаца, њихов пласман се одређује у складу са
правилима Стрељачког савеза Србије.

5

Шах

Пласман на спортском такмичењу:
Број (збир) освојених поена из свих одиграних кола.
Ако је по завршетку такмичења број освојених поена једнак за две или
више екипа, њихов пласман се одређује у складу са правилима
Шаховског савеза Србије.
Коначан пласман у појединачној конкуренцији одређује се у складу са
примењеним системом спортског такмичења.
Пласман на спортском
такмичењу:
Коначан пласман екипа/појединаца одређују секторски пласмани из
оба наступа у спортском такмичењу.
Када две или више екипа/појединаца имају идентичан секторски
пласман, коначан пласман ће се одредити на основу постигнутог
резултата у првом сектору у оквиру првог наступа.

6

Спортски риболов

7

Пикадо

Пласман на спортском такмичењу:
Број освојених поена – збирно за све наступе.
Ако је број освојених поенадве или више екипа/мешовитих
парова/појединаца исти, боље пласирана екипа/ мешовити пар
/појединац је онај који је имао више погодака у круг са највећим бројем
поена.

Члан 18
Када се спортско такмичење реализује по куп-систему, спортско такмичење наставља
екипа/појединац који је остварио бољи спортски резултата у међусобном сусрету две
екипе/појединца.
Завршницу спортског такмичења представљају: полуфинални сусрети и сусрети за пласман.
Пласман од 5-8 места одређује се на основу резултата у четвртфиналу тако што 5. место
припада екипи/такмичару који је у четвртфиналу поражен од првака и тако редом.
Члан 19
Кад је потребно, без обзира на изабрани систем спортског такмичења, да се у једном
спортском сусрету две екипе добије победник ( Мали фудбал ), након истека регуларног тока
утакмице приступа се извођењу казнених удараца у броју и на начин предвиђен правилима
одговарајућег Гранског спортског савеза.
Само у утакмицама за пласман од 1-4 места, играју се прво продужеци па ако је потребно,
након тога се изводе казнени ударци на већ наведени начин.

2.15. Спортска опрема такмичара / такмичарки
Члан 20
Да би могли наступити у спортском такмичењу, такмичари/такмичарке морају имати
минимум спортске опреме.

Члан 21
Спортска опрема се састоји од следећих елемената: спортска мајица (дрес) и спортске гаће
(шортс), када је у питању иста екипа – мора бити једнообразна.
На спортској опреми је дозвољено исписивање текста и других симбола уз услов да број на
спортској мајици (дресу) који је обавезан, буде јасно видљив.
Препоручује се боја опреме која је утврђена за Регион кога екипа представља.
Региони и домаћин спортског такмичења имају предност употребе боје опреме која им је
одређена чланом 4 Правилника о такмичењима.
2.16. Пратња екипа / такмичара на спортском такмичењу
Члан 22
Званичним лицима из пратње такмичара за ниво Региона, припада највише спортско признање
које су такмичари у оквиру спортске дисциплине у чијој се пратњи налазе, остварили.
2.17. Специфична(посебна) правила
Члан 23
Током реализације спортских такмичења у оквиру спортских дисциплина из званичног спортског
програма 12. олимпијског циклуса, у односу на структуру учесника у такмичењу и њихове
психофичке способности, примењиваће се „посебна правила“ која се разликују од правила
Гранског спортског савеза, у смислу нове одредбе или корекције већ постојећег правила.
СПЕЦИФИЧНА (ПОСЕБНА) ПРАВИЛА
РБ
СПОРТСКА ДИСЦИПЛИНА
1

Мали фудбал

Током утакмице врши се „кумулирање“ (збрајање)
прекршаја за сваку екипу посебно. Првих 5 (пет)
прекршаја од стране једне екипе, посебно за свако
полувреме, евидентирају се у записнику. Код извођења
слободног ударца код првих 5 (пет)прекршаја одбрамбена
екипа се може штитити „живим зидом“ који мора бити
постављен на удаљености од 3 (три) метра у односу на место
прекршаја. Када се досуди 6 (шести) по реду прекршај од
стране једне екипе, противничка екипа изводи „казнени
ударац“ са удаљености од 10 (десет) метара од противничког
гола. Наведена удаљеност може бити и мања уколико је
прекршај направљен ближе противником голу али не
мања од 7 (седам) метара.
Код извођења „казненог ударца“ играчи противничке екипе
морају се налазити наодстојању од 3 (три) метра од места
извођења и не смеју ометати извођење.

2

Одбојка

Нема специфичних (посебних) правила.

3

Куглање

Нема специфичних (посебних) правила.

4

Стрељаштво

Стрељачкооружје:Ваздушна пушка, Калибар: 4,5 мм,
Нишан: отворени, Поткон кундака: фиксирани,
Механизам за окидање (обарач): без убрзача, Максимално
допуштена тежина пушке: 3.360 грама.
Правилатакмичења:Став: стојећи, Одстојање: 10 метра,
Време гађања по такмичару: 45 минута, Мета: папирна
83 мм,Дијаболе: неограничен број за пробно гађање и 40
(четрдесет) комада за такмичење. Гађа се два метка у мечмету.
Руководилац-капитен екипе дужан је да достави писану
пријаву екипе главном судији за преглед мета, најкасније 30
минута пре почетка спортског такмичења, односно изласка
такмичара на ватрену линију.Транспорт спортског оружја
обавља се у складу са Законом о оружју.

5

Спортски риболов

Сваки такмичар извлачи број такмичарског места у сектору. Из
исте екипе само један такмичар може бити на почетку или на
крају сектора.
Такмичару је дозвољено да истовремено пеца само са
ЈЕДНИМ штапом, чија дужина не може прелазити 14,50
метара! Такмичар у припреми може имати неограничен број
штапова.Сваки такмичар је у обавези да има чуварицу рибе.
Такмичар може имати неограничену количину хране за
припрему и мамке.
Припрема за такмичење, која се спроводи непосредно пре
почетка такмичења, траје 1 (један) сат.
Први сигнал (звиждук) судије означава силазак такмичара у
бокс. Други сигнал (звиждук) даје се 5 (пет) минута пре
почетка спортског такмичења и најављује храњење рибе. Трећи
сигнал (звиждук) означава почетак спортског такмичења.
Четврти сигнал (звиждук) означава да је до завршетка
спортског такмичења остало још 5 (пет) минута. Пети сигнал
(звиждук) означава да је спортско такмичење завршено – крај
спортског такмичења.
Свака уловљена риба пре ТРЕЋЕГ а после ПЕТОГ сигнала
(звиждука), такмичару доноси казнене поене.
Спортским такмичењем руководи Судија за жиријем који чине
представници екипа и представник домаћина спортског
такмичења.

6

Шах

Нема специфичних (посебних) правила.

7

Пикадо

Пикадо-табла и стрелице:Пикадо-табле су истоветне за
све учеснике. Пикадо стрелице су ствар избора сваког
учесника у смислу да може користити стрелице које је
донео на спортско такмичење или стрелице које је
обезбедио организатор спортског такмичења
Стартна (такмичарска) линија односно удаљеност такмичара
од табле износи 3 (три) метра. Уколико приликом избачаја
стрелице такмичар повреди (нагази) стартну линију – хитац
се рачуна али се остварени резултат не признаје.
Такмичар има право на 5 (пет) пробниххитаца, а потом следи
такмичарска серија од 4х5 хитаца.
Признаје се сваки хитац чији се резултат може сигурно
и недвосмислено утврдити. Коначну одлуку доноси судија
спортског такмичења.

Члан 24
Код реализације званичних спортских такмичења, службена лица на утакмицама/такмичењу
(Комесари, Делегати, Судије, Мериоци времена, Записничари), поред примене
стандардних правила игре, морају узети у обзир и применити и специфичности које су наведене
у претходном члану.
2.18. Дисциплинске мере пре почетка , током трајања и по завршетку спортског
такмичења
Члан 25
Пре почетка, током и после завршетка утакмице/ спортског такмичења, учесницима у
спортском такмичењу, за прекршаје учињене у вези са спортским такмичењем/игром,
изричу се дисциплинске мере предвиђене правилима игре за сваку спортску дисциплину из
званичног спортског програма спортског такмичења, на начин утврђен правилима
одговарајућег Гранског спортског савеза.

2.19. Решавање ситуација које нису посебно наведене у Пропозицијама такмичења
Члан 26
Све ситуације и евентуални проблеми који настану у вези са спортским такмичењем а да
такве ситуације односно начин решавања насталог проблема нису предвиђене овим
Пропозицијама, решавају се у складу са правилима надлежног Гранског спортског савеза у
односу на спортску дисциплину у оквиру које је проблем настао

3. ОПШТЕНАПОМЕНЕ
Члан 27
Објекте, терене односно простор за спортско такмичење са припадајућом опремом и спортске
реквизите у складу са правилима игре, за спортска такмичења на свим нивоима, обезбеђује
ДОМАЋИН спортског такмичења у складу са Одлуком о минимуму услова за реализацију
спортских такмичења коју доноси надлежни орган организатора такмичења.
Поменутом одлуком се утврђује рок за завршетак свих послова око довођења објеката,
терена и опреме у стање које омогућује реализацију спортских такмичења.
Одлуком о избору домаћина спортског такмичења или другим посебним правним актом се
прецизно одређују обавезе домаћина спортског такмичења када су у питању елементи из
става 1 и 2 овог члана.
Члан 28
Екипе и појединци на спортским такмичењима на којима учествују, могу користити спортске
реквизите које су са собом донели на спортско такмичење, уколико Пропозицијама спортског
такмичења и правилима игре није одређено да се користи искључиво реквизити које
обезбеђује организатор –домаћин спортског такмичења и уколико ти реквизити задовољавају
прописане стандарде из Правила игре.
Члан 29
Када је у питању МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ односно његова лиценца за обављање дужности на
спортским такмичењима, дозвољено је да Медицинско лице са лиценцом за било коју
спортску дисциплину из званичног програма, обавља дужност и на утакмицама које се играју у
било којој спортској дисциплини у оквиру конкретног спортског такмичења.
Члан 30
У свим случајевима када, путем жреба, долази до разврставања екипа или појединаца у
такмичарске групе – екипе и појединци из истог Региона односно Општине- града домаћина,
који у спортском такмичењу учествују по било ком основу, ОБАВЕЗНО се разврставају у
различите групе у максимално могућем обиму.
Члан 31
Тумачење ових Пропозиција такмичења је у надлежности Комесара за такмичење СОРВ у
редовној комуникацији током трајања 12. олимпијског циклуса и такво тумачење има
саветодавни карактер а када се ради о званичном захтеву за тумачење Пропозиција,
достављеном у писаној форми, надлежност тумачења прелази у компетенцију Спортског
одбора ОК или посебног тела које овај орган именује за конкретно спортско такмичење
Члан 32
Ова Одлука ступа на снагу даном њеног усвајања од стране Олимпијског комитета
У Новом Саду, 12.08. 2016. године
КОМЕСАР 12.СОРВ
Зоран Ђорђевић

