У складу са чланом 35. Статута Стрељачког савеза Војводине, Управни одбор ССВ
на седници одржаној 27.05.2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК О УЧЕШЋУ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТУРНИРИМА

Члан 1.
Овим Правилником се уређују принципи и начин одређивања састава и
броја учесника на међународним турнирима о трошку ССВ.
Члан 2.
Број и тип турнира на којима ће се учествовати, одређује УО ССВ на
предлог стручне комисије при усвајању календара такмичења, а у складу са
расположивим износом средстава за те намене предвиђеним годишњим
финансијским планом.
Члан 3.
По правилу, из средстава ССВ, учесницима турнира се покривају трошкови
превоза, смештаја и котизације, а тренерима и дневница.
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Члан 4.
Основни принципи при одређивању учесника међународних турнира су:
Поштовање програмске оријентације ССВ о подршци развојном стрељачком
програму.
Поштовање пропозиција турнира у смислу категорије учесника
Подршка квалитетним, формираним, релативно искусним а још увек
неафирмисаним стрелцима
Поштовање критеријумских такмичења
Члан 5.
Учесници међународних турнира могу бити такмичари и тренери.

Члан 6.
Сходно одредбама члана 2, учесници међународних турнира о трошку ССВ
могу бити:
- Млађи јуниори/млађе јуниорке
- Кадети/кадеткиње
Члан 7.
На турнир се не могу слати такмичари који из различитих разлога не
тренирају редовно или су пропустили већи део такмичења у текућој такмичарској
сезони.
Члан 8.
На турнир могу путовати такмичари који су бар једном у текућој
такмичарској сезони постигли резултат бољи од доње резултатске границе.
Доња резултатска граница за поједине дисциплине је:
- ваздушна пушка 60 метака – (570 - 595,0)
- ваздушна пушка 40 метака – (380 – 395,0)

- ваздушни пиштољ 60 метака - 540
- ваздушни пиштољ 40 метака - 350
- МК 3х40 - 1100
- МК 3х20 - 550
- 60 лежећи јуниори – (570 – 595,0)
- 60 лежећи јуниорке – 570
.
Члан 9.
Коначну одлуку о броју и структури такмичара и тренера који се шаљу
доноси УО на предлог стручне комисије.
Члан 10.
Из једног стрељачког клуба на међународним турнирима о трошку ССВ не могу
учествовати више од трећине такмичара и једног тренера.
Члан 11.
Стручна комисија предлог за листу учесника доставља УО најмање 30 дана
пре поласка.
Члан 12.
УО коначну одлуку о листи учесника доноси пре рока за прелиминарну
пријаву такмичара, пожељно 30 дана пре поласка на такмичење.
Члан 13.
Број тренера се одређује сагласно броју такмичара:
- до 5 такмичара -1 тренер
- преко 5 такмичара - 2 тренера.
Број тренера који се шаљу не може бити већи од два.
Члан 14.
Уколико путује два тренера УО одређује ПРВОГ и ДРУГОГ тренера.
Члан 15.
Први тренер уједно има и функцију вође пута.
Члан 16.
Обавеза Првог тренера је да, у року од 15 дана по повратку са турнира,
поднесе детаљан извештај о учешћу на турниру и преда сву потребну
документацију за правдање трошкова.
У извештају, поред општих података о путовању и боравку, обавезно се
наводе постигнути резултати и њихова оцена од стране тренера, понашање
такмичара и њихов однос према такмичењу.
Извештај тренера разматра УО на првој наредној седници.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК УО
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