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УДРУЖЕНИМ ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ОРГАНИЗАТОРИМА ТАКМИЧЕЊА
ИЗ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА ССС ЗА 2022. ГОДИНУ
Поштовани,
Упућујем Вам позив да учествујете на Конкурсу за организацију првенствених и куп такмичења у
свим програмима и дисциплинама по Календару такмичења ССС за 2022. годину.
Молимо све заинтересоване потенцијалне организаторе да доставе своје кандидатуре са детаљним
образложењем у вези са испуњавањем свих потребних услова који су у складу са ОТП и познатим
стандардима.
Посебно, кандидатура мора да садржи и следеће информације:
- место и тип простора где се одржава такмичење,
- број стрељачких места, простор за публику и могућност одвојеног финалног дела,
- врста подлоге са које се гађа,
- могућност замрачења сале или хале да сви стрелци имају исте оптималне услове за такмичења
ваздушним оружјем,
- пратећи простор - свлачионице, бифе, ресторан, место за проглашење победника,
- награде спортистима, поред диплома и медаља које даје ССС,
- медијска покривеност такмичења,
- организатор је дужан да тражи од клубова поименичне пријаве стрелаца за такмичење како би
Ранкинг систем нормално функционисао,
- сва такмичења „А“ програма обавезно се реализују на електронским метама чије трошкове
организатор плаћа Стрељачком савезу Србије по условима које утврди Управни одбор Савеза,
- на такмичењу ОБАВЕЗНО мора да буде истакнут назив такмичења и заставе Републике
Србије и Стрељачког савеза Србије.
Непотпуне кандидатуре неће се узимати у разматрање.
Рок за доставу кандидатура за сва првенствена и куп такмичења је 17. децембар 2021. године.
У очекивању ваших кандидатура и уз најбоље жеље за успешну организацију свих такмичења из
Календара ССС за 2022. годину, срдачно Вас поздрављамо.
На основу приспелих кандидатура предлоге за организаторе такмичења донеће Стручна и Судијска
комисија и предати Управном одбору Савеза на усвајање.
С поштовањем,

Генерални секретар ССС
Ненад Петковић
Generalni sponzor

