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САВЕЗ СПОРТ ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ ЗА РАДНИЧКИ СПОРТ И ОРГАНИЗОВАЊЕ
12. СОРВ
СПОРТСКИ ОДБОР – КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СОРВ

НОВИ САД
На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање
12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној ____
септембра 2016. године, донео је

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊА:
“КУП ВОЈВОДИНЕ 2016”
1.НАМЕНА И СВРХА ОДЛУКЕ
Овом Одлуком утврђују се основни услови и правила који се односе на спортско такмичења
“КУП ВОЈВОДИНЕ 2016”.
Одлука је је документ који служи као основа за рад и поступање свих субјеката у
систему поменутог такмичења.
2.ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Сва спортска такмичења за чија одржавање се стекну услови биће реализована у следећим
терминима:
Термин одржавања такмичења за спортске дисциплине: (Мали фудбал, Стрељаштво (М+Ж),
Спортски риболов и Шах):
08/09. октобар 2016. год.
Термин одржавања такмичења за спортске дисциплине: (Одбојка (М+Ж), Куглање (М+Ж) и
Пикадо (М+Ж):
22/23. октобар 2016. год.
3.НИВО ТАКМИЧЕЊА
Спортска манифестација се реализује на нивоу Војводине – под називом “КУП
ВОЈВОДИНЕ 2016”.
ПОБЕДНИК “Купа Војводине 2016” је ДИРЕКТНИ учесник “Првенства Војводине 2017”!
4.ОРГАНИЗАТОРИ И ДОМАЋИНИ ТАКМИЧЕЊА
Организатор такмичења “КУП ВОЈВОДИНЕ 2016” је Олимпијски комитет СОРВ
путем својих изабраних органа и тела.
Домаћини и технички организатори спортског такмичења су заинтересовани Региони односно
сами учесници у такмичењу.
Домаћина и техничког организатора одређује Спортски одбор на бази пријава Региона.
Домаћин и технички организатор Турнира може бити сваки Регион који у конкретном
такмичењу има свог представника.
Рок за пријаву учествовања у такмичењу и истицање кандидатуре за домаћина и
техничког организатора спортског такмичења (Турнира) је: 09 . сптембар 2016 . год.
Пријављивање по оба наведена основа врши се на обрасцу Пријаве која се доставља уз
овај документ.
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5.РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ
Такмичењима непосредно руководи КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СОРВ уз помоћ
заменика Комесара и чланова Спортског одбора.
Потребне органе и тела за реализацију спортског такмичења “КУП ВОЈВОДИНЕ 2016” именује
Спортски одбор, на предлог Комесара за такмичење СОРВ.
Службена лица за такмичења у оквиру “Купа Војводине 2016” делегира Комесар за такмичење
СОРВ у сарадњи са надлежним Гранским савезом и домаћином такмичења. Службена лица се
одређују у складу са Одлуком о службеним лицима коју доноси Спортски одбор.
6.ТАКМИЧАРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Како би се обезбедила регуларност спортског такмичења, неопходно је да сви учесници у
спортском такмичењу поседују одређену такмичарску документацију коју су у обавези да носе са
собом током спортског такмичења и ставе је на увид такмичарским органима односно службеном
лицу на такмичењу (Комесар или Делегат).
По питању такмичарске документације потребно је да сваки учесник у спортском такмичењу, без
обзира по ком основу у учествује, испуни следеће услове:
1) Да поседује ЧЛАНСКУ КАРТУ, издату у свему према Правилнику о такмичењу за 12.
Олимпијски циклус.
2) Да му се презиме и име са свим захтеваним подацима налази у СПИСКУ УЧЕСНИКА У
ТАКМИЧЕЊУ са изјавама и захтеваним оверама (Образац: СУТ).
7.МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ТАКМИЧЕЊУ
Материјални услови за учествовање у такмичењу у оквиру манифестације “КУП
ВОЈВОДИНЕ 2016”, су следећи:
− Ученици у такмичењу сносе трошкове доласка на такмичење, боравка, исхране
током такмичења и повратка са такмичења.
− Организатор такмичења (Олимпијски комитет СОРВ), сноси трошкове службених
лица и трошкове спортских признања,
− Домаћин – технички организатор спортског такмичења сноси трошкове услова потребних за
такмичење (објекти, спортска опрема и реквизити и, евентуалних награда).
8.ОБИМ СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊА
8.1 . Обим спортског такмичења
Под обимом спортског такмичења подразумевају се спортске дисциплине из званичног спортског
програма 12. СОРВ које ће бити заступљене у такмичењу за “КУП ВОЈВОДИНЕ 2016” како у
мушкој тако и у женској конкуренцији као и број учесника у оквиру спортске дисциплине.
Утврђује се следећи обим такмичења по напред наведеном принципу:
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По питању броја учесника у такмичењу утврђује се да:
Максималан број учесника у спортском такмичењу је идентичан са бројем РЕГИОНА (Домаћин
12.СОРВ – општине/градови: Бечеј и Нови Бечеј, по овом питању, имају статус Региона), плус
представник ДОМАЋИНА такмичења – за ЕКИПНУ конкуренцију.
Напред наведени статус општине/градови: Бечеј и Нови Бечеј, користе у складу са њиховом
Одлуком о подели спортских дисциплина.
У појединачној конкуренцији сваки Регион (Домаћин 12. СОРВ – општине/градови: Бечеј и Нови
Бечеј, по овом питању, имају статус Региона), и ДОМАЋИН такмичења 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 уз услов да у такмичењу
један Регион може имати највише два представника у екипној конкуренцији и шест
представника у појединачној конкуренцији.
Да би се спортско такмичење одржало и имало званичан карактер у смислу овог документа,
потребно је да у њему учествује: најмање 3 (три) екипе – за екипну конкуренцију и 6 (шест)
такмичара/такмичарки – за појединачну конкуренцију.
Под појмом ДОМАЋИН такмичења подразумева се Регион на чијој територији се реализује
такмичење.
Све одлуке које се односе на формирање ЛИСТЕ УЧЕСНИКА у такмичењу у доноси
надлежни орган организатора такмичења!
8.2 . Време трајања такмичења
За реализацију спортског такмичења у оквиру “КУП ВОЈВОДИНЕ 2016”, утврђује се следећа
дужина трајања такмичења:
Такмичења у оквиру “КУП ВОЈВОДИНЕ 2016” реализују се системом једнодневног спортског
такмичења.
Одлуку о дану у којем ће се такмичење одржати доноси ДОМАЋИН такмичења и
благовремено га саопштава путем Елабората о организацији конкретног такмичења.
9.ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА У ТАКМИЧЕЊУ И ЛИСТА УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА
9.1 . Право учествовања у такмичењу
Право да учествује у спортском такмичењу ”КУП ВОЈВОДИНЕ 2016” имају екипе односно
појединци који су од стране Региона којем припадају, пријављени за учествовање у такмичењу, по
критеријумима које је одредио Регион.
Уколико екипа или појединац које је Регион пријавио за спортско такмичење“КУП
ВОЈВОДИНЕ 2016” то право не жели користити, у такмичењу учествује друга екипа односно
појединац које одреди Регион.
Ако из Региона нема представника у спортском такмичењу или га нема у максимално могућем
броју (појединци), тако упражњена места попуњава Организатор такмичења по сопственим
критеријумима!
9.2 . Листа учесника у такмичењу
Листу учесника у спортском такмичењу “КУП ВОЈВОДИНЕ 2016”, утврђује Комесар за
такмичење СОРВ на основу приспелих пријава за такмичење од стране Региона.
Коначна листа учесника са Распоредом и календаром такмичења, објављује се на сајту
Олимпијског комитета СОРВ што се сматра званичним и коначним објављивањем ових
докумената.
Сва даља обавештавања, оглашавања и све врсте информација, учесницима спортског такмичења
“КУП ВОЈВОДИНЕ 2016”, врше се путем интернет-сајта Олимпијског комитета СОРВ!
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10.СПОРТСКА ПРИЗНАЊА
Учесницима у спортском такмичењу “КУП ВОЈВОДИНЕ 2016”, у односу на остварени пласман,
додељује се:
1) ДИПЛОМА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ТАКМИЧЕЊУ - додељује се свим учесницима
( екипама ) у такмичењу,
2) ПЕХАР – додељује се за освојено прво место (екипна конкуренција), као и диплома.
3) МЕДАЉА: - златна, сребрна и бронзана – додељује се за прва три места у појединачним
конкуренцијама, као и миксу, и диплома за све који освоје медаљу.
Сва друга питања која нису обухваћена овом Одлуком а значајна су за успешну
организацију и реализацију такмичења, решавају и уређују надлежни органи организатора
такмичења у складу са утврђеним Правилима рада и овом Одлуком!
У Новом Саду, 12. августа 2016. године
КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СОРВ,
Зоран Ђорђевић

ПРЕДСЕДНИК СПОРТСКОГ ОДБОРА
Младенко Ђурановић,

