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1.0 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1.1 Организатори такмичења обавезни су да организацију “Лига
такмичења ССВ” спроводе у складу са овим Правилником.

1.2 За све случајеве који нису регулисани овим Правилником
примењиваће се одговарајуће одредбе Правилника такмичења
Стрељачког савеза Србије и одредбе Правилника Међународне
спортске стрељачке федерације (ISSF).

1.3 Због изузетне важности безбедности на стрелишту организатор
такмичења, службена лица такмичења, тренери, вође екипа и
и такмичари морају обратити посебну пажњу на безбедно руковање
oружјем.

1.4 Стрељачки савез Војводине у сарадњи са организатором појединог кола
Лиге именује техничког делегата такмичења са листе лиценцираних
судија са А, Б или Ц лиценцом са територије Војводине.

2.0 ТАКМИЧЕЊА, КАТЕГОРИЈЕ  И ДИСЦИПЛИНЕ  НА КОЈЕ
                       СЕ  ПРАВИЛНИК  ПРИМЕЊУЈЕ

2.1 „Лига такмичење ССВ”  ваздушним оружјем организује се за пионире,
пионирке, кадете, кадеткиње, млађе јуниоре и млађе јуниорке у
појединачној и екипној конкуренцији, уколико наступа најмање 3
екипе у једној категорији.

2.2 “ЛИГА ПИОНИРА ВОЈВОДИНЕ”
за категорије пионира и пионирки у дисциплини серијска
ваздушна пушка и серијски ваздушни пиштољ - 20 дијабола.

2.3 “ЛИГА КАДЕТА ВОЈВОДИНЕ”
за категорије кадета и кадеткиња у дисциплинама стандардна
ваздушна пушка и стандардни ваздушни пиштољ.

ваздушна пушка ваздушни пиштољ

кадети                    60 дијабола                       60 дијабола
кадеткиње  40 дијабола                       40 дијабола



2.4 “ ЛИГА МЛАЂИХ ЈУНИОРА ВОЈВОДИНЕ”
за категорије млађих јуниора и млађих јуниорки,
 у дисциплинама стандардна ваздушна пушка и стандардни
  ваздушни пиштољ.

ваздушна пушка ваздушни пиштољ

млађи јуниори       60 дијабола                       60 дијабола
млађе јуниорке 40 дијабола 40 дијабола

2.5 У пионирским категоријама број пробних мета није ограничен, а
број дијабола у мету за меч је 1.

2.6 У дисциплини стандардна ваздушна пушка за кадете и за  млађе
јуниоре број дијабола у мету за  меч је 1.

2.7    У дисциплини стандардни ваздушни пиштољ за кадете и за  млађе
јуниоре број дијабола у мету за  меч је 2.

3.0 ПРАВО  НАСТУПА  НА  ТАКМИЧЕЊУ

3.1 Право наступа имају све стрељачке дружине – клубови чланови
Стрељачког савеза Војводине, који су платили чланарину
Стрељачком савезу Војводине.

3.2 Право наступа имају  стрелци, чланови
стрељачких дружина – клубова који у календарској години, у којој се
одржава финале лиге ССВ навршавају:

а. пионири/пионирке -15 година
б. кадети/кадеткиње -16 година
в. млађи јуниори/млађе јуниорке -18 година

3.3 Такмичари на Лиги Војводине могу наступити и без такмичарске
легитимације ССС под условом да се лекарски прегледани у складу са
законом.

3.4 Стрељачке дружине - клубови, поред 3 члана екипе, могу пријавити и
неограничен број стрелаца за такмичење у појединачној конкуренцији.



3.5 Састав екипе од кола до кола Лиге могуће је мењати.

3.6 Котизација за учешће на такмичењу се не наплаћује.

4.0 ОДРЕЂИВАЊЕ  ПЛАСМАНА

4.1 Екипни пласман у свим дисциплинама одређује се на основу бодовања.

4.2 Појединачни пласман у пионирским категоријама остварује се
сабирањем постигнутог броја кругова на појединим колима Лиге.

4.3 Појединачни пласман у категоријама кадета/кадеткиња и млађих
јуниора/ки остварује се сабирањем бодова постигнутих пласманом
на појединим колима Лиге.

4.4 На колима Лиге ССВ бодује се првих 10 такмичара по
редоследу 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 бод.

4.5 Након сваког кола, организатор је дужан да у што краћем року достави
билтен канцеларији ССВ, како би се израдио Збирни екипни и
појединачни билтен.

4.6 Коначни пласман у пионирским  категоријама утврђује се сабирањем 4
 најбоља појединачна и 4 најбоље бодована екипна резултата.

4.7 У категоријама кадета/кадеткиња и млађих јуниора/ки коначни
пласман у  екипној конкуренцији утврђује се сабирањем 2
најбоља екипна резултата.

4.8 У категоријама кадета/кадеткиња коначни пласман у појединачној
конкуренцији одређује се после финалног кола. У категоријама млађих
јуниора/ки коначни пласман одређује се након финалног кола и финала по
правилима ИССФ.

4.9 Право наступа на финалном колу има 10 најбоље пласираних
такмичара/ки на основу броја бодова освојених на редовним колима.

4.10  Право наступа у финалу има 8 најбољих такмичара из финалног кола.

4.11 Финално коло и финале се неће одржати у категорији и дисциплини у
којој је број такмичара мањи од 6. У том случају коначни пласман се
одређује на основу броја бодова освојених у редовним колима.



4.12   Учесници на финалном колу су дужни да организатору потврде или
откажу свој наступ 48 часова раније.

4.13  Ако такмичар/ка, који има право учешћа на финалном колу откаже
свој наступ, право учешћа на финалном колу има следеће рангирани
такмичар/ка по оствареном пласману.

5.0 ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ РЕЗУЛТАТА

5.1 У случају једнаког броја бодова у екипној конкуренцији у пионирским
категоријама, коначан пласман се одређује према већем
броју кругова остварених у 4 најбоље бодована наступа.

5.2 У случају једнаког резултата у појединачној конкуренцији у пионирским
категоријама, коначан пласман се одређује према већем следећем
резултату док се не појави разлика.

5.3 У случају једнаког броја бодова у екипној конкуренцији у
категоријама кадета/кадеткиња и млађих јуниора/ки коначан
пласман се одређује према већем броју кругова остварених у
2 најбоље бодована наступа.

5.4 У случају једнаког броја бодова у појединачној конкуренцији
кадета/кадеткиња и млађих јуниора/ки пласман за финално коло се
одређује према већем броју бодова  у задњем квалификационом колу,
предзадњем итд.

6.0 НАГРАДЕ, РЕКОРДИ  И  ОДНОСИ  СА  ЈАВНОШЋУ

6.1 На сваком колу Савез додељује дипломе за 3 првопласиране екипе и 5
првопласираних појединаца у свим такмичарским категоријама.

6.2 Ако је организатор кола у могућности може да обезбеди награде у



неновчаном облику.

6.3 Награде, дипломе, медаље и пехаре по могућности додељује врхунски
стрелац.

6.4     За коначан пласман, након последњег кола, у свим дисциплинама,
поред диплома Савез  додељује и медаље за 3 првопласирана
појединца-ке и плакете или пехаре за 3 првопласиране екипе.

6.5 На крају такмичарског циклуса Стрељачки савез Војводине може,
ако је у могућности, да награди најбоље појединце делом стрељачке
опреме.

6.6 У билтен коначног пласмана наводе се постигнути екипни и  појединачни
рекорди.

6.7 Резултати сваког кола морају се у најкраћем року доставити
медијима ради објављивања.

6.8 Након сваког кола Лиге примерак билтена мора бити достављен у
најкраћем року канцеларији Стрељачког савеза Војводине како би се
обрадили и пренели на сајт Савеза.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1.0 Тумачење овог Правилника, његове измене и допуне у надлежности
су Управног одбора Стрељачког савеза Војводине.

2.0 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Нови Сад, 23.10.2014. УО ССВ


