
На основу члана 68. Статута Савеза за практично стрељаштво Србије од 

15.06.2018. године, Управни одбор Савеза за практично стрељаштво Србије, 

на седници одржаној 15.03.2022. године усвојио је: 

 

 

ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ ТАКМИЧАРА САВЕЗА 

ЗА ПРАКТИЧНО СТРЕЉАШТВО СРБИЈЕ 

 

ЧЛАН 1. 

Овим правилником се ближе одређује начин класификације такмичара у 

такмичарске класе на основу спортских резултата у оквиру Лиге Савеза за 

практично стрељаштво Србије (у даљем тексту Савез) и Државног првенства 

Србије.  

ЧЛАН 2.  

Класификација такмичара се врши једном годишње, на крају такмичарске 

сезоне, а после усвајања свих резултата на седници Управног одбора. 

Да би такмичар био класификован у одређену такмичарску класу, мора бити 

активни такмичар, односно учествовати у најмање једном колу лиге Савеза, 

или на Државном првенству. 

ЧЛАН 3. 

Класификација такмичара за текућу сезону се врши на основу резултата у 

виду процената остварених у оквиру лиге Савеза и Државног првенства у 

претходној такмичарској сезони. Обрачун класификације се врши тако што се 

прво одбаци један најслабији резултат од свих такмичења, а збир се подели са 

бројем такмичења која су узета у калкулацију (Лига + Државно првенство 

минус 1 најлошији резултат постигнут на наведеним такмичењима). Тако 

добијени количник је резултат на основу којег се врши класификација. 

 



ЧЛАН 4. 

ИПСЦ савез Србије препознаје следеће класе: 

GM (Grand Master) 90,01 – 100% 

M (Master) 80,01 – 90% 

A 70,01 – 80 % 

B 60,01 – 70% 

C 50,01 – 60% 

D 
<50% + 

почетници 

 

ЧЛАН 5. 

Такмичар који у току текуће такмичарске сезоне оствари две узастопне 

победе на такмичењима у оквиру лиге савеза и/или Државном првенству у 

својој такмичарској класи напредује у вишу класу (нпр. ако такмичар победи 

два пута узастопно у Б класи, селедеће коло лиге прелази у А класу). Да би 

задржао вишу класу на крају сезоне, такмичар мора да потврди постигнуту 

класу на крају такмичарске сезоне. Уколико такмичар не потврди 

такмичарску класу на крају сезоне, враћа се у нижу такмичарску класу.   

ЧЛАН 6. 

Достигнуту класу такмичар задржава наредне 3 (три) такмичарске сезоне када 

исту мора потврдити сходно члану 4 правилника. Уколико такмичар не 

потврди класу биће пребачен у нижу класу на основу оствареног резултата на 

крају треће такмичарске сезоне.  

Такмичар који оствари класу, према класификацији, у одређеној дивизији 

исту не може пренети у другу дивизију. Након промене дивизије такмичар ће 

бити класификован на крају текуће сезоне.  

ЧЛАН 7. 

Такмичар који је започео са такмичењем у текућој сезони у оквиру Лиге 

савеза, након положеног испита безбедности, аутоматски се сврстава у Д 

класу.  

 



ЧЛАН 8. 

Након такмичарске сезоне такмичарима се додељује сертификат о стеченој 

класи. Сертификат се додељује такмичарима за прво освајање такмичарске 

класе. 

(нпр. Ако је ове године остварио А класу, добија сертификат. Следеће године 

остане у А класи не добија. Ако следеће године оствари М класу добија нови 

сертификат.) 

Сертификат се не додељује за Д класу јер се она подразумева. 

ЧЛАН 9. 

За остварене класе такмичарима ће бити додељени сертификати. Сертификат 

за ГМ класу се додељују на крају године на свечаној скупштини Савеза. 

Остали сертификати се шаљу клубовима службеном поштом или личним 

преузимањем на свечаној Скупштини. 

ЧЛАН 10. 

По завршетку такмичарске сезоне такмичарима се не додељују признања по 

такмичарским класама. 

ЧЛАН 11. 

Класификација такмичара у ИПСЦ Србија врши се у свим дивизијама. 

 

ЧЛАН 12. 

Правилник ступа на снагу усвајањем на УО Савеза. 

 

 

Београд, 15.03.2022. Савез за практично стрељаштво Србије 

 Председник 

 Вукота Ђукић  

 


