(ПРЕДЛОГ)

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРАВУ НАСТУПА
ТАКМИЧАРА САВЕЗА ЗА ПРАКТИЧНО СТРЕЉАШТВО СРБИЈЕ

На основу члана 68, тачка 23 Статута Савеза за практично стрељаштво Србије (у даљем
тексту Савез), председништво Савеза, на својој седници одржаној хх.хх.2018. године,
усвојило је

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРАВУ НАСТУПА
ТАКМИЧАРА САВЕЗА ЗА ПРАКТИЧНО
СТРЕЉАШТВО СРБИЈЕ

1.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1.1

Правилником о регистрацији и праву наступа такмичара Савеза за
практичнострељаштво Србије (у даљем тексту Правилник), утврђује се:
• Поступци и надлежности органа за регистрацију,
• Начин и рокови регистрације такмичара,
• Прелазак такмичара из једног клуба у други,
• Начин бодовања страних такмичара на лигашким колима и
државном првенству Србије,
• Остала питања везана за права наступа на такмичењима у Србији,
као и у другим ИПСЦ регионима.
Одредбе овог Правилника примењују се на све клубове и такмичаре учлањене у
ИПСЦ Савез Србије.
Спровођење и контролу примене овог Правилника врши такмичарска комисија и
о свему извештава председника судијске организације, секретара Савеза у року
од 3 дана мејлом, односно, у року од 15 дана писменим путем.

1.2
1.3

2.

РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА

2.1

У Савез се могу учланити само чланови клубова чи су клубови чланови Савеза.
Чланови клубова који нису држављани Србије, могу учествовати на свим
такмичењима под покровитељством Савеза, али њихови постигнути резултати се
неће узимати у обрачун за коначни пласман националног лигашког такмичења
нити могу бити проглашени победником отвореног државног првенства.

2.2

Сваки такмичар мора да поседује Такмичарску легитимацију, којом доказује да
је учлањен у Савез. Такмичарска легитимација се мора показати судији
статистичару приликом регистрације на првом такмичењу у календарској години.

2.3

Такмичар може бити регистрован само за један клуб, учлањен у Савез.

2.4

Чланови који се, преко свог клуба, учлане у Савез било када у току календарске
године, биће додати на списак регистрованих такмичара и биће им издата
Такмичарска легитимација. Стим да ће му се резултати бодовати од дана
регистрације.

2.5

Секретар Савеза има обавезу, да пре почетка такмичарске сезоне, а не касније до 01.03.
текуће године, преда списак регистрованих клубова и њихових такмичара за ту сезону
прецеднику Судијске организације. Судија статистичар ће на сваком такмичењу вршити
проверу пријављених такмичара и уколико наиђе на неког ко није на списку пријављених
такмичара, обавестиће директора меча о томе.

2.6

Директор меча неће дозволити наступ такмичарима који нису на списку регистрованих
чланова ИПСЦ Србије.
Директор меча и судија статистичар ће, по завршетку меча, доставити посебне писане
извештаје о том догађају Такмичарској комисији.

Такмичарска легитимација има рок важења годину дана, али не дуже од краја
календарске године. После прелазног рока а најкасније до краја текуће године,
клуб је у обавези да достави списак такмичара за следећу сезону, старе
такмичарске књижице на продужење, односно поднесе захтев за издавање нових
такмичарских књижица. И да врате такмичарске књижице Савезу за такмичаре
које неће регистровати за следећу сезону.
Такмичар, без Такмичарске легитимације, не може да наступа на такмичењима
из календара Савеза. Такмичару који је изгубио Такмичарску легитимацију, или
је заборавио, може се одобрити учешће на такмичењу уколико се његово име
налази на списку регистрованих такмичара Савеза. Стим да се ако је Такмичарска
легитимација изгубљена. до следећег такмичења из календара мора издати
дупликат Такмичарске легитимације или се такмичару неће дозволити учешће на
следећем такмиченју.
2.7

Захтев за регистрацију и издавање такмичарских легитимација подноси клуб, члан
Савеза, на Обрасцу за регистрацију, заједно са две фотографије у електронској форми,
не старије од 6 месеци. Захтев се подноси секретару Савеза најкасније до 31. Децембра
текуће године. Такмичарске легитимације ће бити издате најкасније до 15. фебруара
текуће године, односно, у случају нових чланова, у року од 15 дана од дана примитка
захтева. Такмичару који је изгубио Такмичарску легитимацију, издаће се дупликат

уз прописану накнаду, а на захтев његовог матичног клуба.
2.8

Висину накнаде за издавање Такмичарске легитимације доноси председништво
Савеза за сваку годину.

2.9

Списак регистрованих чланова Савеза објављује се на web страници Савеза
www.ipsc.rs и редовно се ажурира са ново-регистрованим такмичарима.

3.

ПРЕЛАЗАК ТАКМИЧАРА ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГИ КЛУБ

3.1

Прелазак такмичара из једног у други клуб је могућ једино за време трајања
прелазног рока. Прелазни рок траје од 01-30. Новембра текуће године.

3.2

Такмичар који мења клуб, уз приложену исписницу, учлањује се у други клуб, који
обавештава Савез писменим путем и доставља потребну документацију Савезу
(члан 2.7), да би му се издала Такмичарска легитимација и ради уноса на листу
регистрованих чланова Савеза.

3.3

Матични клуб такмичара је дужан да му, на његов захтев, изда исписницу било
када у току године, ако је члан измирио све финансиске и друге обавезе из
уговора ако постоји. Ако такмичар напусти матични клуб у току сезоне пре
почетка прелазног рока, дозволиће му се да се такмичи али његови резултати од
датума преласка у други клуб неће улазити у екипни пласман матичног ни новог
клуба. Такмичар регистрован за један клуб, не може да наступа за други, све док
је члан свог клуба, односно, до почетка прелазног рока.

3.4

Рок за достављање списка чланова клубова Савезу је 31. децембар текуће године
за следећу годину.

3.5

Рок за измирење финасиских обавеза клубова према Савезу око регистрације
такмичара је 01. фебруар текуће године.

3.6

Изузетно, такмичарска комисија може одобрити прелазак из једног клуба у други
и ван прелазног рока, под условом да се оба клуба написмено сагласе са тим
поступком, наводећи разлоге. Уколико такмичар добије позитивну одлуку
Такмичарске комисије, може да наступи за нови клуб на наредном такмичењу из
календара Савеза.

3.7

Матични клуб и такмичар решавају евентуалне спорве међусобно и сматра се да
члан који добије исписницу, нема нерешених проблема са бившим клубом, нити
ће се Савез бавити евентуалним споровима.

4.

ЗАШТИТА ПРАВА И ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК

4.1

Такмичар и/или његов клуб, који сматрају да приликом регистрационог поступка
није испоштован Правилник, имају право жалбе. Жалбени рок траје 8 дана од
дана објављивања листе регистрованих такмичара.

4.2

Жалба се подноси Такмичарској комисији, која је решава у првом степену.
Уколико је подносилац жалбе незадовољан исходом, може уложити приговор
председништву Савеза, које у другостепеном поступку доноси коначну одлуку.

4.3

Такмичарска комисија мора да донесе првостепену одлуку у року од 8 дана.
Жалилац има рок од 8 дана да уложи приговор, а исти рок од 8 дана, од дана
пријема приговора, има и председништво за другостепену одлуку.

5.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

5.1

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана доношења.

Београд, хх.хх.2018.

Савез за практично стрељаштво
Србије
Председник
Спасоје Вулевић

