ИПСЦ СРБИЈА – НРОИ СРБИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ
У недељу, 17. априла 2022. године, са почетком у 9 часова, на стрелишту "Алфа" у
Београду, одржаће се други термин за полагање Испита безбедности, за чланове Савеза
за практично стрељаштво Србије.
Положен Испит безбедности је обавезан услов за све чланове Савеза за практично
стрељаштво Србије који желе да учествују на ИПСЦ такмичењима.

Начин полагања Испита безбедности
Испит безбедности се састоји из два дела:
1. Теоријског дела
2. Практичног дела
Теоријски део се полаже писмено, односно кандидат решава тест основних знања из
ИПСЦ-а (са посебним освртом на безбедност на стрелишту и стејџу, команде које издају
судије, поступање и основна правила понашања на такмичењу и стејџу, итд.), а који се
састоји од 26 питања. Предвиђено време за решавање теста је 30 минута. Одговори на сва
питања су садржани у званичном "IPSC Rules"-у који кандидати могу наћи на сајту Савеза
или на сајту ipsc.org. Услов за прелазак на практични део испита је освојених 75 %
тачних одговора на тесту, односно потребно је одговорити тачно на 19 или више
питања.
Практични део испита се састоји од 3 стејџа које ће одабрати судијска комисија из
Прилога 2 за припрему испита безбедности (прилози за припрему налазе на сајту Савеза).
Посебну пажњу испитивачи ће обратити на безбедно руковање ватреним оружјем, одзив
на команде судије и правилно поступање при решавању стејџа (елементи кретања лево,
десно, напред и назад, различита стања оружја на стартној позицији, поступци при замени
оквира у току стејџа, ангажовање мета јачом и слабијом руком, поступци при отварању
врата/прозора и сл.). Сви стејџеви се бодују по Комсток систему Хит Фактора. За позитивну
оцену и успешно положен практични део испита, кандидати морају, поред безбедно
завршеног стејџа, имати и позитиван Хит Фактор (већи од 0.00) на укупном тесту.
Списак испитних питања која ће се наћи у тесту, као и изглед стејџева са стејџ брифингом
и процедурама, објављени су на званичном сајту Савеза www.ipsc.rs .
Кандидати који полажу испит дужни су да понесу: оловку, комплетну такмичарску
опрему (оружје, одговарајући опасач са футролом и држачима оквира, одговарајућу
муницију – искључиво према правилима ИПСЦ-а, прикладну одећу – без маскирних
униформи и маскирне одеће било које врсте).
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Потребна документа за пријаву кандидата
Пријаву кандидата на Испит безбедности врше искључиво клубови на имејл
Националне судијске огранизације:

nroi.serbia@gmail.com
За сваког кандидата је потребно доставити:
1. Попуњен и оверен образац пријаве кандидата за Испит безбедности ИПСЦ –
Пиштољ/Револвер (налази се на сајту Савеза, попуњава и оверава клуб);
2. Очитана лична карта кандидата;
3. Лекарско уверење установе спортске медицине, не старије од 6 месеци на дан
полагања испита;

Поступак пријаве кандидата
1. На горе назначени имејл Националне судијске организације Србије послати
скенирану документацију која је наведена за пријаву кандидата;
2. По верификацији документације клубу се шаљу регистрациони кодови за пријаву у
сквадове према броју кандидата;
3. Кандидат се по добијању кода од стране клуба пријављује за Испит безбедности у
одговарајући термин преко "Practi Score" (пријава као за такмичење, поступак
регистрације је дат у упутству на сајту Савеза);
Профил ИПСЦ Савеза Србије на којем ће бити објављене регистрације је:
https://practiscore.com/clubs/ipsc_serbia
4. Долазак кандидата на Испит безбедности у одговарајућем термину.
Пријаву кандидата и достављање документације, клубови могу извршити најкасније до
12:00 часова 12.04.2022. године. Пријаве клубова које пристигну након назначеног
крајњег термина за пријаву неће се узимати у обзир. Клубовима ће приступни кодови за
регистрацију кандидата бити достављени најкасније 48 часова по пријави кандидата.
Крајњи рок за пријаву кандидата регистрационим кодовима на "Practi Score" систем је
до 20:00 часова 15.04.2022. године. Након овог термина даља регистрација кандидата
неће бити могућа.
Молимо овлашћена лица у клубовима и кандидате да буду ажурни и на време изврше
пријаве. Накнадно додавање кандидата неће бити могуће.
Уплате за полагање испита безбедности, чији је износ по одлуци Управног одбора 5000
динара, може извршити клуб, вирмански у целом износу за све кандидате које пријављује
за испит или за одређени број кандидата, на рачун Савеза (бр. рачуна 325-950050000611781, сврха: уплата по фактури за _XX_ чланова). Такође, кандидати, пре почетка испита
безбедности, уплату могу извршити готовински на лицу места. Физичка лица не могу
појединачно вршити уплате на рачун Савеза.
Испитну комисију чине званичне судије Националне судијске организације Србије, а
именује их председник НРОИ Србија.
НАЦИОНАЛНА СУДИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
www.ipsc.rs

