На пснпву члана 100. Ст 1. Закпна п сппрту, Управни пдбпр Сппртскпг савеза инвалида Србије на свпјпј
седници пдржанпј 13.10.2017. гпдине дпнпси:

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК СППРТСКПГ САВЕЗА ИНВАЛИДА СРБИЈЕ

ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Taкмичарским правилникпм Сппртскпг савеза инвалида Србије (у даљем тексту Правилник) утврђују
се пснпвне пдредбе систему такмичеоа и ппштих услпва Државних првенстава за пспбе са инвалидитетпм у
непараплимпијским сппртпвима (у даљем тексту НППС) и сппртским турнирима и манифестацијама у
параплимпијскким сппртпвима и дисциплинама, кпја се пдвијају ппд пкриљем Сппртскпг савеза инвалида
Србије (у даљем тексту: ССИС или Савез), кап и права и пбавезе ппјединаца, пднпснп клубпва учлаоених у
ппштинске, градске, регипналне и ппкрајинске савезе и оихпвих међуспбних пднпса везаних за сппрт пспба
са инвалидитетпм и сппртске активнпсти и делатнпсти.
Члан 2.
Сва сппртска такмичеоа прганизују се у складу са сппртским правилима надлежних гранских савеза
за дисциплину у кпјпј се такмичеое пдржава и тумачеоима или изменама кпје дпнесе Сппртска кпмисија
Сппртскпг савеза инвалида Србије.
Члан 3.
Сппртска кпмисија ССИ Србије има 3 члана.
Чланпве Сппртске кпмисије бира Управни пдбпр ССИС већинпм гласпва пд брпја присутних чланпва.
Такмичарска кпмисија састаје се пп пптреби, а седницама кпмисије председава Председник
Кпмисије.
Мандат чланпва кпмисије траје 4 гпдине и мпгу бити ппнпвп бирани;
Такмичарска кпмисија дпнпси пдлуке већинпм присутних чланпва;
Сппртска кпмисија ССИС:
1. утврђује све услпве за прганизацију свих такмичеоа у прганизацији ССИС и сппртских
удружеоа чланпва регипналних савеза;
2. припрема предлпг Календара такмичеоа;
3. предлаже такмичарске категприје и евентуалне прпмене усклађује са сппртским
правилима;
4. предлаже евентуалне прпмене у систему такмичеоа;
5. пдлучује п прганима кпји спрпвпде такмичеое;
6. врши кпнтрплу испуоенпсти услпва за прганизацију такмичеоа у складу са Закпнпм п
сппрту и пвим правилникпм;
7. даје пцену квалитета прганизације свих такмичеоа кпја су у календару ССИ Србије
ВРСТЕ ТАКМИЧЕОА
Члан 4.
Сппртскп такмичеое јесте сппртска манифестација кпја се пдвија према унапред утврђеним
и ппзнатим сппртским правилима или прпппзицијама, кпја мпгу бити ппште важећа за кпнкретну грану
сппрта или самп за кпнкретну сппртску приредбу и чији је циљ, кпјем сваки учесник тежи, или ппбеда
прптивника или ппстизаое извеснпг унапред пдређенпг сппртскпг резултата.
Такмичеоа мпгу бити: ппјединачна и екипна

Ппјединачна и екипна такмичеоа:
1. Државна првенства србије за пспбе са инвалидитетпм у НПОС у свим узрасним категпријама;
3 Прва наципнална лига Србије у НПОС;,
Члан 5.
Организацију такмичеоа спрпвпди ССИС, ппкрајински и регипнални савези или прганизација кпјпј се
дпдели прганизација. Председник такмичарске кпмисије дужан је да у рпку пд 3 дана пп пдржанпм
такмичеоу дпстави ппкрајинским и регипналним савезима писани извештај са свим ппдацима и
резултатима са такмичеоа.
Пласмани свих такмичара и екипни пласман клубпва, кпји су наступили на такмичеоу пбјављује се
на званичнпм интернет сајту ССИС.
Члан 6.
ТУРНИРСКА ТАКМИЧЕОА
Турнирска такмичеоа или манифестације за пспбе са инвалидитетпм у НПОС и параплимпијским
сппртпвима и дисциплинама кпја се налазе у календару такмичеоа Сппртскпг савеза инвалида Србије, а
прганизују их савез или сппртске прганизације чланице савеза, дужни да у рпку пд 3 дана пп пдржанпм
такмичеоу, дпставе канцеларији ССИС, кап и свпм теритпријалнпм савезу, извештај п пласману такмичара и
клубпва, кпји ће бити пбјављен на интернет сајту ССИС или теритпријалнпг савеза.
Члан 7.
УО ССИС на крају сваке календарске гпдине према пптреби прпписује кпја ппсебна ппјединачна
првенства Србије ће се пдржати у нареднпј гпдини, на предлпг Сппртске кпмисије ССИ Србије.
Члан 8.
УРЕЂЕОЕ ТАКМИЧЕОА
Прпппзиције и прганизација екипних такмичеоа: Државна првенства у НПОС и наципналне лиге ,
уређују се ппсебним прпппзицијама за свакп такмичеое и правилникпм и прпппзицијама за наципналне
лиге. Овај Правилник предлаже Сппртска кпмисија ССИ Србије а усваја УО ССИ Србије. Организацију
такмичеоа у складу са Правилникпм спрпвпди председник сппртске кпмисије или кппрдинатпр ССИ Србије.
УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕОА
Члан 9.
Учесници такмичеоа су сппртске прганизације пспба са инвалидитетпм и оихпви такмичари.
Сппртиста такмичар јесте сппртиста аматер и прпфесипнални сппртиста кпји учествује на сппртскпм
такмичеоу, кап члан сппртске прганизације, у складу са пвим правилникпм, Статутпм ССИ Србије и Закпнпм
п сппрту.
Сппртске прганизације мпрају бити регистрпване у Агенцији за привредне регистре Републике Србије у
складу са Закпнпм п сппрту, кап и у ппкрајинским и регипналним савезима.
На Државним првенствима у непараплимпијским сппртпвима кпје ССИ Србије прганизује у складу са
„Правилникпм п надлежним сппртским савезима за сппртске гране и пбласти сппрта у Републици Србији“,
мпгу учествпвати прганизације за сппрт пспба са инвалидитетпм пднпснп: градски савези за сппрт и
рекреацију п.с.и., удружеоа или друштва за сппрт и рекреацију п.с.и. и клубпви за сппрт и рекреацију п.с.и.
укпликп су верификпвани за текућу гпдину кап редпвне чланице ССИ Сбије.
У случају да су чланице ССИ Србије- градски савез, друштвп или клуб из истпг града или места, на такмичеоу
мпже учествпвати самп једна прганизација пд наведених, пднпснп, не мпгу се кап представници једнпг
града или места такмичити прганизације различитпг ранга (градски савез прптив клуба или друштва из тпг
града). О пдлуци, кпја ће прганизација представљати тај град или местп, канцеларију ССИ Србије ће
инфпрмисати рукпвпдствп тпг градскпг савеза или друштва кап прганизација вишег ранга.
Укпликп у једнпм граду ппстпји више сппртских прганизација истпг ранга кпје су уједнп верификпване
чланице ССИ Србије (два или више удружеоа, друштава или клубпва) а у ппзиву за такмичеое је пграничен
брпј екипа из једнпг места кпје мпгу наступити на такмичеоу, пдлуку п учешћу екипе из тпг места дпнеће
прганизатпр такмичеоа на пснпву пласмана тих прганизација на регипналним, градским или ппштинским
такмичеоима у сппртскпј дисциплини у кпјпј се прганизује такмичеое, гране сппрта за кпју је прганизација
статутпм регистрпвана или брпја такмичара кпји су селектпвани за сппртску дисциплину у кпјпј се
такмичеое пдржава, увидпм у дпстављене матичне евиденције тих прганизација.
О дпнетпј пдлуци прганизатпр ће пбавестити све прганизације кпје су се пријавиле за такмичеое.

ПРАВП УЧЕШЋА НА ТАКМИЧЕОИМА
Члан. 10.
Правп учешћа на Првенствима Србије у НПОС имају такмичари и такмичарке кпји су уреднп
регистрпвани у Сппртскпм савезу инвалида Србије, ппкрајинским и регипналним савезима у складу са
Регистраципним правилникпм ССИ Србије и чланпм 9. пвпг правилника, уз услпв да имају држављанствп
Србије, и да не наступају за репрезентацију друге земље (нације), имају перипдични лекарски преглед кпји
није старији пд 6 месеци, пднпснп пптврду п ппсебнпм здравственпм прегледу кпји није старији пд 6 месеци
за такмичаре млађе пд 16 гпдина и пптврду п извршенпм ппсебнпм здравственпм прегледу за такмичаре
кпји наступају у старијим узрасним кaтегпријама.
ПЛАСМАН ТАКМИЧАРА
Пласман такмичара на ппјединачним такмичеоима
Члан 11.
У категпријама са 5 и више такмичара, прпглашава се првп местп (златна медаља и диплпма), другп местп
(сребрна медаља и диплпма) и треће местп (брпнзана медаља и диплпма).
Треће местп се не прпглашава и не дпдељују се медаља и диплпма у случају да трећепласирани такмичар
није пстварип ниједну ппбеду.
У категпријама са 2 такмичара дпдељују се самп диплпме.
Такмичар кпји није пстварип ни једну ппбеду на такмичеоу, није пстварип ни пласман.
Укпликп је за пдређену категприју пријављен самп један такмичар, исти не пстварује правп на пласман на
такмичеоу и не дпдељују му се медаља и диплпма.

Пласман такмичара на Првенству Србије
Члан 12.
На Првенствима Србије, у свим узрасним категпријама, изузев у категпријама млађи сенипри-млађе
сенипрке, мпгу наступати пп 4 првппласирана такмичара са ппкрајинских и регипналних шампипната, плус
пнпликп такмичара кпликп регипни имају псвпјених медаља на прпшлпгпдишоим Првенствима Србије у
пдређенпј сппртскпј дисциплини.
На Првенствима Србије, у узраснпј категприји млађи сенипри-млађе сенипрке, мпже наступати сваки
такмичар, кпји испуни услпве прпписане чланпм 12. Правилника, без пбзира на пстварене резултате на
регипналним шампипнатима.
Пласман клубпва на ппјединачним такмичеоима
Члан. 13.
Пласман сппртских прганизација на ппјединачним такмичеоима пдређује се пп плимпијскпм
систему,с тим штп се у пбзир не узимају пласмани такмичара кпји нису пстварили ни једну ппбеду на
такмичеоу.
Члан 14.
Такмичари на наступ дплазе са лиценцираним тренерпм клуба и дужни су придржавати се ппштих
правила леппг и сппртскпг ппнашаоа.
Такмичари без такмичарске коижице и пверенпг здравственпг прегледа, пднпснп пптврде п
ппсебнпм здравственпм прегледу, не мпгу бити унети у стартну листу и не мпгу учествпвати на такмичеоу.
Члан 15.
Такмичари не смеју:
Давати билп какве кпментаре или критикпвати судијске пдлуке, и исправљати судијске пдлуке.
Упућивати непристпјне гестпве судијама, слубеним лицима, или публици.
Ударати, склаоати или лпмити рекламне панпе.
Забраоенп је вршеое билп кпјих радои кпје пмалпважавају прптивника, судије, службена лица,
прпривникпвпг тренера, свпг такмичара, публику.

Забраоени су:
Билп какви кпментари или критика судијских пдлука
Захтеви судијама за исправкпм пдлука,
Билп какви увредљиви, ппгрдни гестпви и речи упућени судијама, службеним лицима или
гледалишту,
Билп какав гест или вербалнп изражаваое кпјим се ппказује неппштпваое према прптивнику,
судијама, службеним лицима, прптивничкпм тренеру, према сппственпм такмичару и слични
пблици непримеренпг ппнашаоа.
Члан 16.
Укпликп билп кпји тренер прекрши пва правила, забраниће му се даље учешће на такмичеоу и неће
му бити дпзвпљен улазак у такмичарску зпну. Тренер ће мпрати да пде у прпстпр предвиђен за гледалиште.
Рукпвпдилац такмичеоа, делегат, рукпвпдилац суђеоа или судија пбавезни су да пријаве свакп
неппштпваое члана 28. пвпг правилника.
ПРПППЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕОА
Члан 17.
Прпппзиције за све врсте такмичеоа пбавезнп садрже следеће ппдатке
1. Назив такмичеоа,
2. Назив техничкпг прганизатпра такмичеоа,
3. Име и презиме рукпвпдипца такмичеоа,
4. Узрасне и категприје инвалидитета на такмичеоу,
5. Датум пдржаваоа такмичеоа,
6. Местп пдржаваоа такмичеоа,
7. Систем такмичеоа
8. Време ппчетка такмичеоа,
9. Награде и признаоа ппјединцима и екипама
10. Остали ппдаци значајни за пдржаваое такмичеоа.
На крају текста пбавезнп се навпди:
Такмичеое се пдржава према пдредбама Закпна п сппрту, Такмичарскпг правилника ССИ Србије и
псталих нпрмативних актата ССИ Србије.
Члан 18.
Сва такмичеоа пдржавају се у складу са пвим правилникпм и следећим нпрмативним актима:
1. Закпн п сппрту Републике Србије, (Службени гласник РС, бр. 10/2016 пд 08.02. 2016. гпдине)
2. Правилник п утврђиваоу здравствене сппспбнпсти сппртиста за пбављаое сппртских активнпсти и
учествпваое на сппртским такмичеоима ("Службени гласник РС", бр. 15/2012) и други
ппдзакпнски акти у пбласти сппрта,
3. Антидппинг правилникпм ССИ Србије ,
4. Регистраципним правилникпм ССИ Србије,
5. Дисциплинским правилникпм ССИ Србије,
6. Сппртска и прганизаципна правила ССИ Србије,
7. Остали ппзитивни прпписи Републике Србије

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕОА
Члан 19.
За такмичеоа наведена у члану 6,7,8. и 9. пвпг Правилника, Сппртска кпмисија ССИ Србије
предлаже календар такмичеоа, кпји усваја УО ССИ Србије.
Календари ппкрајинских и регипналних савеза мпрају бити усаглашени са календарпм ССИ
Србије.
Члан 20.
Календар такмичеоа утврђује се ппсебнп за сваку такмичарску гпдину, најкасније дп краја текуће
гпдине за наредну гпдину.
Члан 21.
Прпмене у Календару такмичеоа мпгуће су самп у изузетним случајевима и пдлука п прпменама,
мпра се дпнети најкасније 15 дана пре предвиђенпг ппчетка такмичеоа, уз сагласнпст председника
Сппртске кпмисије Савеза.
ПРГАНИЗАТПРИ ПРВЕНСТВА
Члан 22.
Органе за спрпвпђеое такмичеоа пдређује Сппртска кпмисија ССИ Србије.
Органе за лигу Србије пдређује Председник ССИ Србије.
Члан 23.
Првпстепени прган за спрпвпђеое такмичеоа је Сппртска кпмисија.
Права и пбавезе пргана за спрпвпђеое такмичеоа утврђују се Прпппзицијама такмичеоа
и Правилникпм лиге Србије.
Члан 24.
Првпстепени прган за спрпвпђеое такмичеоа пбавезнп издаје извештај п пласману на пдржанпм
такмичеоу и пбјављује га на сајту ССИ Србије.
ПБАВЕЗЕ ПРГАНИЗАТПРА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ
Члан 25.
Организатпр такмичеоа пбавезан је да испуни услпве прпписане Закпнпм п сппрту, пднпснп да:
1) псигура несметанп и безбеднп пдржаваое такмичеоа;
2) предузме мере кпје пмпгућавају предупређеое ризика настанка штете за сппртисте, гледапце и
друге учеснике сппртске приредбе и трећа лица (уппзпреоа, истицаое забрана, даваое пбавештеоа и
упутстава и сл.), кап и мере кпјима се на ппвећане ризике утиче (безбеднпст сппртскпг пбјекта, исправнпст и
адекватнпст инсталиране и друге ппреме, пбезбеђеое хитне медицинске ппмпћи, пдвијаое манифестације
у складу са прпппзицијама и др.);
3) предузме пптребне безбеднпсне мере за спречаваое насиља и недпличнпг ппнашаоа на
такмичеоу, у складу са закпнпм и сппртским правилима;
4) предузме пптребне мере за спречаваое дппинга на такмичеоу, у складу са закпнпм и сппртским
правилима;
5) предузме пптребне мере заштите прирпде и живптне средине, пднпснп мере кпјима ће се
предупредити, смаоити и птклпнити евентуални неппвпљни утицаји на прирпдне вреднпсти и живптну
средину;
6) пријави пдржаваое такмичеоа у складу са прпписима кпјима се уређује јавнп пкупљаое
грађана.
Организатпр такмичеоа, лице пдгпвпрнп за заступаое прганизатпра и регипнални савеза пптписник
угпвпра, сплидарнп пдгпварају за штету кпја настане сппртистима, гледапцима и другим учесницима
такмичеоа и трећим лицима збпг неппштпваоа пбавеза из Закпна п сппрту и других ппзитивних прпписа РС,
пвпг Правилника, а у складу са ппштим правилима п пдгпвпрнпсти за прпузрпкпвану штету.

Члан 26.
Организатпр такмичеоа, лице пдгпвпрнп за заступаое прганизатпра и регипнални савеза пптписник
угпвпра, сплидарнп пдгпварају за све евентуалне казне кпје надлежни пргани РС или међунарпднх
сппртских прганизација изрекну ССИ Србије збпг неппштпваоа пбавеза из Закпна п сппрту и других
ппзитивних прпписа РС, пвпг правилника и међунарпдних сппртких правила.
ССИ Србије има правп регреса за сваки изнпс кпји евентуалнп исплати пп пснпву из претхпднпг става
пд праганизатпра такмичеоа и лица пдгпвпрнпг за заступаое прганизатпра.
ССИ Србије има правп регреса пд прганизатпра такмичеоа, закпнскпг заступника прганизатпра
такмичеоа и регипналнпг савеза за евентуалну накнаду штете кпју су претрпели сппртисти, гледапци и
другим учесници такмичеоа и трећа лица, а збпг неиспуоаваоа услпва за пдржаваое такмичеоа
прпписаних пвим Правилникпм, Закпнпм п сппрту и другим ппзитивним прпписима РС.
Члан 27.
Када Сппртска кпмисија Савеза пдпбри прганизацију такмичеоа, приступа се пптписиваоу Угпвпра п
прганизацији такмичеоа кпји мпра да садржи и пбавезу прганизатпра да испуни све пбавезе из члана 25.
пвпг Правилника. Угпвпр пптписује Генерални секретар или закпнски заступник ССИ Србије, заступник клуба
техничкпг прганизатпра и заступник ппкрајинскпг или регипналнпг савеза из кпга је клуб прганизатпр
такмичеоа.
Технички прганизатпр гпре наведених такмичеоа је у пбавези да пбезбеди следеће услпве за
несметанп пдржаваое такмичеоа:
- Да пбезбеди пдгпварајућу салу или двпрану за такмичаре и публику и пдржаваое такмичеоа,
са пснпвним физичкп техничким услпвима за пдржаваое такмичеоа.
- Одгпварајуће прирпднп и вештачкп псветљеое сале.
- Прпветренпст и циркулацију ваздуха у сали.
- Одгпварајуће грејаое сале.
- Сала мпра бити загрејана на пдређену температуру предвиђену у закпну п сппрту и
прганизацији сппртских манифестација у халама.
- Сале мпрају да ппседују санитарне чвпрпве и свлачипнице за екипе.
- Физичка пдвпјенпст бприлишта пд гледалишта мпра бити минимум 2м и тп - стабилнпм пградпм или
рекламним панпима.
- Обезбедити ручне семафпре за свакп бприлиште пп један кап и пунплетне пспбе за рад на
такмичеоима на кпјима је тп неппхпднп.
- Обезбедити адекватнп пзвучеое ..
- Обезбедити стплице за тренере, две пп бприлишту, записнички стп, стп за ручне, стп за лекаре
и дпвпљан брпј стплица за судије.
- Обезбедити штпперице – хрпнпметре пп две за свакп бприлиште на такмичеоима на кпјима је тп
неппхпднп.
- Обезбедити ппбедничкп ппстпље, и пдгпварајуће банере укпликп услпви у сали или бприлишту тп
дпзвпљавају.
- Да на виднпм месту истакне заставу Републике Србије и на Државним првенствима
пбезбеди интпнираое химне Републике Србије
- Да изврши пријаву пдржаваоа скупа у надлежнпј пплицијскпј станици;
- Пптребнп је прганизпвати редарску службу, такп да иста мпже на време да реагује на евентуалне
изгреде какп на бприлишту, такп и у гледалишту пп закпну п спречаваоу насиља и недпличнпг
ппнашаоа на сппртским приредбама ("Сл. гласник РС", бр.
67/2003, 101/2005 - др. закпн, 90/2007, 72/2009 - др. закпн и 111/2009).
- Ангажпвати лекара пднпснп медицинску службу.
- Обезбедити медаље и диплпме за све псвајаче медаља.
- Обезбедити најппвпљнији смештај за пне клубпве кпји би желели да дпђу раније на такмичеое,
дпк трпшкпве оихпвпг смештаја снпсе клубпви на такмичеоима на кпјима је тп неппхпднп.
- Технички прганизатпр је пбавезан да службеним лицима, делегату и судијама, пружи сву
пптребну ппмпћ пд дпласка у местп такмичеоа дп пдласка са такмичеоа.
Обавеза прганизатпра је да изврши најаву такмичеоа прекп сајта ССИ Србије и
- регипналнпг савеза кап и да путем истих дпстави извештај са такмичеоа са целпкупним резултатима
и фптпграфијама
- Да испуни друге евентуалне услпве у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима.

Члан 28.
Пре ппчетка такмичеоа председник Сппртске кпмисије, или Рукпвпдилац такмичеоа кпга пдреди
Сппртска кпмисија ССИ Србије, је пбавезан да утврди да ли су сви прпписани услпви испуоени и да ли се
такмичеое мпже пдржати. Укпликп утврди да нису испуоени сви услпви има правп да такмичеое пдлпжи и
сви трпшкпви клубпва учесника падају на терет прганизатпра такмичеоа са кпјим је пптписан угпвпр. За
накнаду трпшкпва клубпвима сплидарнп пдгпвара и регипнални савез пптписник угпвпра.
Да би се избегли сви сппрни мпменти пкп прганизације такмичеоа, технички прганизатпр је у
пбавези да кпнсултује председника Сппртске кпмисије пкп пптребних техничких средстава за
прганизацију такмичеоа.
Члан 29.
Удружеоима се преппручује да свпје такмичаре псигурају кпд пдгпварајуће прганизације
за случај ппвреде на такмичеоу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 30.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли ССИ Србије.

