
У складу са чланом 35. тачка 3. Статута Стрељачког савеза Војводине и тачком 6.0 Правилника за
организовање лига такмичења ССВ ваздушним оружјем, Управни одбор ССВ доноси

правилник о признањима и наградама

Члан 1.

Овим правилником се регулишу питања стицања и коришћења права на признања и
награде стрелаца и клубова-дружина Војводине за постигнуте резултате.

Члан 2.

ССВ за постигнуте резултате додељује:

1. Признања за појединачне и екипне победнике лиге Војводине

2. Признања за најбоље рангиране такмичаре на крају календарске године

3. Награде за најуспешније клубове Војводине

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ И ЕКИПНЕ ПОБЕДНИКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 3.

Признање за појединачне и екипне победнике лиге Војводине додељује се за категорије и
дисциплине предвиђене тачком 2. Правилника за организовање лига такмичења ССВ ваздушним
оружјем.

Члан 4.

Признање се додељује у облику дипломе, медаље, плакете или пехара.

ССВ може, ако је то предвиђено годишњим финансијским планом, најбоље појединце
наградити делом стрељачке опреме а у складу са тачком 6.5 Правилника за организовање лига
такмичења ССВ ваздушним оружјем.

Члан 5.

Признање се не додељује за категорију и дисциплину у којој је учествовало мање од три
такмичара или екипе.



ПРИЗНАЊЕ ЗА НАЈБОЉЕ РАНГИРАНЕ ТАКМИЧАРЕ

Члан 6.

Ранг листа стрелаца Војводине објављује се за следеће категорије и дисциплине:

- Пионири

- Пионирке

- Кадети пушка и пиштољ

- Кадеткиње пушка и пиштољ

- Млађи јуниори пушка и пиштољ

- Млађе јуниорке пушка и пиштољ

- Јуниори пушка и пиштољ

- Јуниорке пушка и пиштољ

- Сениори пушка

- Сениорке пушка

Ранг листа се објављује за период 01. 01. – 31. 12.

Члан 7.

ССВ сваком најбоље рангираном такмичару из члана 6. додељује признање у виду пехара,
плакете, дипломе или другом пригодном облику.

Члан 8.

Најбоље рангираним такмичарима, осим сениора, може се доделити и робна награда у
виду спортске опреме одређене вредности.

Члан 9.

Одлуку да ли ће се, којим категоријама и дисциплинама и у којој вредности доделити
робна награда, доноси УО ССВ при чему се руководи:

- нивоом конкуренције у појединим категоријама и дисциплинама

- висином расположивих средстава за те намене предвиђених годишњим финансијским планом
ССВ.



Члан 10.

Признања најбоље рангираним такмичарима додељују се на пригодној свечаности,
најкасније до седнице редовне скупштине ССВ.

Уколико се додељују, робне награде ће се доделити у складу са динамиком прилива
новчаних средстава.

НАГРАДА ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ КЛУБОВЕ

Члан 11.

Награда за најуспешније клубове додељује се у виду новчаних средстава намењених
набавци оружја и опреме.

Члан 12.

Висина награде за сваки клуб одређује се на бази бодовања остварених резултата клуба
током такмичарске сезоне.

Члан 13.

Бодовање клубова врши Стручна комисија на бази посебног правилника који доноси УО
ССВ.

Члан 14.

Правилник ступа на снагу даном доношења.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о наградама и
признањима од 2012. године.

Нови Сад, 24.03.2015. ПРЕДСЕДНИК

       Драган Алимпијевић


