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СТРЕЉАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
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ПРАВО НАСТУПА НА ТАКМИЧЕЊИМА
УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ИНДЕКС

13.1.0.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

13.1.1.

Одредбе Правила такмичења Стрељачког Савеза Србије (у даљем тексту ССС)
Примењију се на све организације удружене у ССС на свим такмичењима у
Дисциплинама „А“ , „Б“, и „Ц“ програма а које је верификовао УО ССС.

13.1.2.

ССС се залаже да се ова Правила примењују и на стрељачка такмичења која се
Организују и одржавају изван програма ССС и удружених организација-

13.1.3.

Техничка правила међународне спортске стрељачке федерације (у даљем тексту
ИССФ), Правила ИССФ за пушку, пиштољ, покретне мете и летеће мете, заједно
са овим Правилима чини јединствену целину и примењује се у свим случајевимаи
који нису посебно регулисани овим Правилима.

13.1.4.

Сви такмичари, вође екипа и службено особље, морају бити упознати са Правилима
такмичења ССС и морају осигурати спровођење истог.

13.1.5.

Ако није посебно наведено да се Правила односе на поједине категорије или
дисциплине, одредбе Правила морају се подједнако примењивати на све категорије
и дициплине.

13.2.0.

БЕЗБЕДНОСТ

13.2.1.

У погледу безбедбости примењују се одредбе садржане у ОТП и ПТП ИССФ.

13.2.2.

Начело безбедности стоји изнад свих осталих начела и потреба у оквирима
Стрељачких активности садржаних у програмима ССС.

13.3.0.

СРЕЛИШТЕ, КАПАЦИТЕТИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

13.3.1.

У складу са чланом 13.5.0. ових Правила и у складу са прописима ИССФ, сва
стрелишта морају бити опремљена свим потребним уређајима и инсталацијама
које омогућују регуларно одвијање такмичења.

13.3.2.

Капацитети стрелишта за гађање на 10 метара:

13.3.2.1.

Минимално 30 стрељачких места за организовање првенства Србије, кола Купа
ССС и међународних такмичења у дисциплинама међународног и домаћег програма.
Поред општих услова које стрелиште мора да испуни, оно мора обезбедити и
услове за организовање финалних гађања у складу са одредбама ИССФ.

13.3.2.2.

Ако се организује такмичење за више категорија, капацитет стрелишта мора да
омогући да се целокупно такмичење заврши током викенда.

13.3.2.3.

Ако се такмичење организује за више категорија, мора се обезбедити да један
такмичар наступа прво у својој категорији и по могућности једанпут у једном дану.

13.3.3.

Капацитети стрелишта за гађање на 50 метара:

13.3.3.1.

Минимално 20 стрељачких места са уређајима за аутоматско мењање мета или
система ЕСТ за организовање републичког првенства и Куп такмичења у
дисциплиннама „А“, „Б“ и „Ц“ програма.

13.3.3.2.

Минимално 10 стрељачких места за организовање регионалних првенстава и
других турнира у дисциплинама домаћег и међународног програма.

13.3.4.

Капацитети стрелишта за гађање на 100 м. и 300 м.

13.3.4.1.

Стрелиште за гађање војничком пушком и ПАП-ом на републичком првенству
мора располагати са минимум 20 стрељачких места.

13.3.4.2.

На такмичењима регионалног нивоа стрелишта требају имати минимално 10
стрељачких места.

13.3.4.3.

На свбим такмичењима у гађању на 50 м.,100 м. и 300 м. рамови за мете током
целог такмичења морају бити у горњем положају без обзира колико је такмичара
на линији гађања.

13.3.5.

Капацитети стрелишта за гађање на 25 метара:

13.3.5.1.

Минимално 10 стрељачких места за дисциплине брзог гађања МК пиштољима
и пиштољима средишњег опалења на републичком првенству за сениорске
категорије.

13.3.5.2.

Минимално 10 стрељачких места за дисциплине гађања спорт пиштољем за
жене и јуниоре и за гађање серијским пиштољем великог калибра домаће
производње.

13.3.5.3.

Минимално 10 стрељачких места за све дисциплине гађања на регионалним
првенствима.

13.3.6.

Ниједно такмичење са Календара регионалних и републичког Савеза не може
се одржати ако верификацију стрелишта не изврши Технички делегат пре
одржавања такмичења.

13.3.6.1.

Технички услови, прописи и стандарди за стрелишта на којима се реализују
програми из члана 13.5.0. ових Правила, саставни су део тих Правила и
примењују се у организацији такмичења.

13.3.6.2.

Такмичења из члана 13.5.0. ових Правила не могу се одржати на стрелиштима за
чије коришћење не постоји употребна дозвола коју на предлог Такмичарске
комисије издаје ССС. Ова дозвола мора се дати најкасније 7 дана пре одржавања
такмичења.

13.3.6.3.

Када су стрелишта монтажна, монтажи обавезно присуствује Технички делегат
такмичења.

13.3.6.4.

Такмичења у гађању из ваздушног оружја морају бити организована у затвореном
простору.

13.3.6.5.

Поред услова из члана 13.3.6.1. ових Правила, за поставку стрелишта за гађање
ваздушним оружјем морају се применити одредбе ИССФ за све стрељачке
дисциплине.

13.3.6.6.

Сва такмичења из члана 13.5.0. ових Правила у гађању из ваздушног оружја, могу
се одржати само на стрелиштима која располажу уређајима за аутоматско
доношење и мењање мета или система ЕСТ.

13.4.0.

0РУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

13.4.1.

Начело сигурности стоји изнад свих осталих начела и потреба у оквирима стрељачких
активности.

13.4.2.

На такмичењима се може користити искључиво исправно оружје, које при нормалном
руковању не представља опасност за присутне и код којег је искључена могућност
самоопалења.

13.4.3.

Забрањено је додавање или одузимање делова или конструкционе измене на оружју ван
оквира садржаних у Правилима ССС и ИССФ.

13.4.4.

На сваком примерку оружја у складу са оригиналним конструкционим решењима,
подразумева се постојање браника обараче.

13.4.5.

Пре почетка и током такмичења, оружје, опрема, одећа, обућа и прибор подлежу
контроли и овери коју врши Служба техничке контроле или Технички делегат
такмичења.

13.4.6.

Такмичар је обавезан да у току читавог наступа на такмичењу користи исти примерак
оружја са којим је такмичење започео.

13.4.6.1.

Уколико дође до квара оружја, Технички делегат или Жири такмичења, могу дозволити
такмичару да замени оружје поштујући члан 13.4.5. и да заврши наступ на такмичењу.

13.4.7.

У дисциплинама „А“, „Б“, и „Ц“ програма у случајевима самоопалења примењују се
одговарајуће одредбе Правила ССС и ИССФ.

13.4.8.

Муниција

13.4.8.1.

Војничка пушка кал. 7,9 мм.
На такмичењима у гађању војничком пушком, у принципу, избор муниције је слободан и
обезбеђују је основне организације. Изузетно, ССС може у позиву за такмичење
објавити да се гађа муницијом коју обезбеђује организатор у ком случају се муниција
отвара на линији гађања пре сваке партије што контролише Технички делегат.Забрањено
је коришћење муниције специјалне намене.

13.4.8.2.

Полуаутоматска пушка (ПАП) кал. 7,62 мм.
Избор муниције је слободан. Уколико организатор такмичења обезбеђује муницију
поступа се као у члану 13.4.8.1. Забрањено је коришћење муниције специјалне намене.

13.4.8.3.

Серијски пиштољ великог калибра домаће производње
Избор муниције је слободан. Забрањено је коришћење муниције специјалне намене.
Дозвољена је употреба само муниције фабричке израде.

13.4.8.4.

Малокалибарско оружје кал. 5,6 мм.
У дисциплинама „А“, „Б“ и „Ц“ програма избор муниције је слободан и обезбеђују је
основне стрељачке организације.

13.4.8.5.

Пиштољи-револвери средишњег опалења
Избор муниције је слободан у оквиру Правила ИССФ.

13.4.8.6.

Ваздушно оружје
У дисциплинама „А“, „Б“, и „Ц“ програма избор муниције је слободан и обезбеђују је
основне стрељачке организације.

13.5.0.

СТРЕЉАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

13.5.1.

Стрељачке дисциплине ССС обухватају део службених дисциплина за које су створени
кадровски и материјални услови, дисциплине које су успостављене у сврху квалитетне
селекције за „А“ програм као и дисциплине „Б“ и „Ц“ прогреама за одржавање широке
базе такмичарског програма.

13.5.2.

„А“ ПРОГРАМ – ДИСЦИПЛИНЕ ИССФ ПРОГРАМА

ЈУНИОРИ

СЕНИОРИ

ДИСЦИПЛИНЕ

мушкарци

жене

мушкарци

жене

10 м. ваздушна пушка

X

X

Х

X

10 м. ваздушни пиштољ

X

X

Х

Х

50 м. пушка - тростав

X

X

Х

X

50 м. пушка - лежећи

X

X

X

Х

50 м. пиштољ

Х

Х

300 м. пушка - тростав

Х

300 м. стандардна пушка

X

300 м. пушка - лежећи

X

25 м. пиштољ - брза паљба

Х

Х

Х

25 м. пиштољ средишњег палења

Х

25 м. пиштољ

X

25м. стандард ни пиштољ

X

10 м. ваздушна пушка – микс тим

X

X

Х

Х

10 м. ваздушни пиштољ – микс тим

X

X

Х

Х

13.5.2.1.

.

X

X

X
Х

Управни одбор ССС својим одлукама одлучује о дисциплинама које ће бити на
Календару такмичења.

13.5.3.

„Б“ ПРОГРАМ – РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ

ПИОНИРИ

КАДЕТИ

МЛАЂИ ЈУНИОРИ

ДИСЦИПЛИНА
мушкарци

жене

50м. МК пушка
серијска 3x10

Х

Х

50м. МК пушка
серијска 30 хитаца лежећи

Х

Х

10м. серијска ваздушна
пушка 20 хитаца

Х

Х

мушкарци

жене

мушкарци

10м. стандардна ваздушна
пушка 60 хитаца

Х

Х

10м. стандардни ваздушни
пиштољ 60 хитаца

Х

Х

жене

10м. стандардна ваздушна
пушка 40 хитаца

Х

Х

10м. стандардни ваздушни
пиштољ 40 хитаца

Х

Х

13.5.3.1.

Дисциплине развојног програма служе за прву обуку и селекцију младих такмичара од
којих ће се развијати наш врхунски квалитет. ССС треба да организује систем такмичења
за развој ових такмичара, да води бригу о обезбеђивању адекватног оружја, опреме,
муниције и тренажног процеса. Такође треба да води посебну бригу о најталентованијим
такмичарима да пређу у средину где ће моћи да се развију у врхунске такмичаре.

13.5.3.2.

У овај програм налазе се све дисциплине које је својом одлуком усвојио Управни одбор
ССС и ставио на Календар такмичења.

„Ц“ ПРОГРАМ – ДОМАЋИ ПРОГРАМ

13.5.4.

ЈУНИОРИ

СЕНИОРИ

ДИСЦИПЛИНА
мушкарци
100 м. војничка пушка 7,9
3 x 10 хитаца
100 м.. војничка пушка 7,9
20 хитаца лежећи
100 м. полуаут. пушка 7,62
20 + 10 хитаца лежечи
50 м. серијска МК пушка
3 x 20 хитаца
50 м. МК пушка
40 хитаца лежећи
25 м. серијски пиштољ
великог калибра дом. произ.
10 м. серијска ваздушна
пушка 40 хитаца
100 м. војничка пушка 7,9
10 хитаца

жене

мушкарци

ОПШТА
КАТЕГОРИЈА

жене

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Ветерани статији
од 55 година

10 м. серијска ваздушна
пушка „Куп Србије“
-екипно-

1 сениор
1 сениорка
1 јуниор
1 јуниорка
1 пионир
1 пионирка

13.5.4.1.

У овај програн налазе се све дисциплине које је својом одлуком усвојио Управни одбор
ССС и ставио на Календар такмичења.

13.5.4.2.

Посебно треба увидети друштвени значај појединих категорија и дисциплина и исте
довести под патронат или донаторство институција државе као што су Војска Србије и
МУП Србије.

13.6.0.

ЖИРИ, СУДИЈЕ И СЛУЖБЕ ТАКМИЧЕЊА

13.6.1.

На такмичењима у гађању на 10 м, 50 м, 100 м. и 300 м. формирају се:

13.6.1.1.

ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА који чине:
- председник, Технички делегат на такмичењу
- члан, Делегирани садија, председник класификационе комисије и
- члан, Руководилац такмичења

13.6.1.2.

КЛАСИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА коју чине:
- председник, Делегирани судија и
- чланови, поштујући одредбе из чланова 13.6.6. и 13.6.6.1.

13.6.1.3.

СУДИЈЕ НА ЛИНИЈИ ГАЂАЊА које чине:
- Главни судија и
- секторске судије, поштујући одредбе члана 13.6.6.2.

13.6.1.4.

СУДИЈЕ НА ЛИНИЈИ МЕТА се ангажују у зависности од техничких услова стрелишта
и врсте мета са којима се реализује такмичење, а чине их:
- Главни судија и
- секторске судије

13.6.2.

На такмичењима у гађању на 25 м. формирају се:

13.6.2.1.

ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА који чине:
- председник, Технички делегат за дисциплине 25 метара
- члан, Делегирани судија и
- члан, Главни судија на линији гађања

13.6.2.2.

СУДИЈЕ НА ЛИНИЈИ ГАЂАЊА које чине:
- Главни садија и
- секторске судије

13.6.2.3.

КЛАСИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА коју чине:
- Председник, Делегирани судија и
- чланови, најмање двоје судија

13.6.3.

На такмичењима из члана 13..6.1. и 13.6.2. ових Правила може се формирати само Жири
такмичења који у надлежност преузима послове и овлашћења свих служби такмичења.

13.6.4.

ДУЖНОСТИ ЖИРИЈА И СЛУЖБИ ТАКМИЧЕЊА

13.6.4.1.

Жири такмичења има следеће дужности:
- да за време такмичења контролише да ли се такмичење одвија у складу са одредбама
Правила такмичења ССС и ИССФ
- да контролише и одобрава жребање места и редослед наступа
- да током такмичења контролише ставове стрелаца, оружје, опрему, одећу, муницију и
остало
- да предузима потребне мере у случају техничких сметњи или других проблема у
току такмичења
- да одлучује о санкцијама које треба применити када стрелац или друго лице учине
повреду Правила такмичења или понашања
- да одлучује о мерама смањивања резултата, кажњавања или дисквалификације
- да врши општу контролу примене Правила такмичења ССС као и Правила
такмичења ИССФ

13.6.4.2.

Судије на линији гађања имају следеће дужности:
- провера исправности и опремљености сваког стрељачког места
- провера индетитета стрелаца и валидност потребних докумената
- да прате наступ такмичара и упозоравају на евентуалне неправилности
- да обавештавају Главног судију о сваком насталом проблему

13.6.4.3.

Класификациона комисија има следеће дужности:
- да утврђује тачност резултата
- одређује вредност „сумњивих“ погодака
- да одлучује у првом степену о приговорима на објављене резултате и пласмане
- да сачини коначну листу резултата и пласмана и објави их у Билтену такмичења као
коначне и тачне

13.6.5.

На свим такмичењима датим у Календару такмичења ангажоване су искључиво судије са
важећећом судијском лиценцом.

13.6.5.1.

На такмичењима са Календара такмичења, као што су првенствена и куп такмичења,
дужности Техничког делегата и Делегираног судије обављају судије са важецом
судијском лиценцом ИССФ.

13.6.6.

Према капацитету стрелишта-броју стрељачких места, ако се користе папирне мете,
Класификациона комисија, поред Делегираног судије, мора бити у сатаву од:
- најмање 2 судија за стрелиште до 10 стрељачких места
- најмање 3 судија за стрелиште до 20 стрељачких места
- најмање 4 судија за стрелиште до 30 стрељачких места

- најмање 5 судија за стрелиште преко 30 места
13.6.6.1.

Ако се користи електронски систем мета, Класификациона комисија, поред Делегираног
судије, има најмање 2 судија-оператера.

13.6.6.2.

У дисциплинама гађања на 10 м, 50 м, 100 м. и 300 м. на линији гађања, поред Главног
судије, на сваких 10 стрељачких места оређује се по један секторски судија.

13.6.6.3.

У дисциплини гађања на 25 м., ако се користе папирне мете, судије се одређују према
одредбама ових Правила и Правила ИССФ тако да поред Главног судије буду:
- судија на линији гађања
- записничар на линији гађања
- ајмериста
- судија оцењивач на линији мета и
- двојица судија за маркирање и лепљење погодака

13.6.6.4.

Ако је стрелиште опремљено електронским метама, број судија и техничког особља
утврђује се према степену опремљености стрелишта, а минимално на 10 стрељачких
места, поред Главног судије, треба да буде:
- један судија на линији гађања
- један судија-оператер

13.6..6.5.

На такмичењима војничком пушком и ПАП-ом дозвољено је ангажовање записничара на
линији гађања чији је задатак евидентирање и обележавање испаљених хитаца.

13.7.0.

ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА

13.7.1.

Конкурс је документ регионалних и републичких Савеза који регулише начин и услове
одређивања организатора такмичења, обавезе учесника и организатора и начин
организовања такмичења. Конкурс се расписује благовремано како би се омогућила
регуларност такмичења.

13.7.2.

Првенства Србије и Куп такмичења по дисциплинама и категоријама стрелаца одржавају
се једанпут годишње, према Програму и Календару такмичења, чији се предлози
утврђују до 15.новембра, а коначан облик до 15. децембра за следећу годину.

13.7.2.1.

Остала такмичења која се налазе у Програму и Календару такмичења организују се
према посебним Правилима организатора.

13.7.3.

После спроведене процедуре из Конкурса, једанпут додељена организација
такмичења,не може се отказивати.

13.7.3.1.

Одустајање од организовања такмичења, безусловно, за организацију која одустаје,
представља обавезу накнаде свих могућих трошкова који настају променом организатора
о чему одлучује Управни одбор ССС.

13.7.3.2.

Ако дође до промене организатора такмичења, обавеза је Управног одбора ССС да нађе
другог морганизатора о чему одлучује својом Одлуком.

13.7.4.

Технички организатор такмичења је одговоран за комплетну организацију, регуларност
и спровођење истог уз поштовање одредаба Правила такмичења ССС и ИССФ.

13.7.4.1.

Поред служби такмичења из надлежности Судијске комисије, технички организатор
такмичења може формирати и друга радна тела којима поверава одређене послове на
такмичењу (финасије, информисање, смештај, транспорт и сл.)

13.7.5.

Уколико је формиран Организациони одбор обавезан је да предузме све неопходне мере
које обезбеђују да се такмичење одвија по одредбама Правила такмичења ССС и ИССФ
и договореним условима, важећим прописима као и Одлукама које се односе на систем
такмичења.

13.7.6.

Организатор такмичења најкасније 21 дан пре одржавања такмичења, објављује или
доставља позив-писмо са следећим садржајем:

13.7.6.1.

Назив такмичења, назив организатора, место и датум одржавања такмичења, адреса
стрелишта на коме ће се одржати такмичење, попис дисциплина и категорија такмичара.

13.7.6.2.

Рокове за слање пријава учесника такмичења са адресом и бројевима телефона,
телефакса и електронске поште у функцији комуникације.

13.7.6.3.

Износ таксе за наступ по дисциплинама, могућност плаћања, број жиро рачуна и тачан
назив примаоца уплате.

13.7.6.4.

Могућност смештаја са оријентационим ценама ноћења, полупансиона и пансиона и
евентуалне могућности исхране на стрелишту или у близини.

13.7.6.5.

Могућност локалног превоза са описом локације где се стрелиште налази, те најкраће
одреднице у реду вожње за долазак и одлазак са стрелишта.

13.7.6.6.

Могуће специфичности у транспорту-ношењу такмичарског спортског оружјаи преглед
неопходних докумената у овој функцији.

13.7.7.

Организатор такмичења је дужан да обезбеди потрбан пратећи простор за
функционисање служби такмичења и за боравак стрелаца и посетилаца и то: Простор за
рад Класификационе комисије, простор за рад службе за техничку контролу оружја и
опреме, свлачионице као и простор за чишћење оружја и др.

13.7.7.1.

За успешно функционисање такмичења потребно је обезбедити довољну количину
исправно нумерисаних мета (папирне мете), канцеларијски материјал, ПС, записнике и
друге потребне обрасце.

13.7.7.2.

Организатор такмичења обезбеђује за отварање и затварање такмичења и проглашење
победника заставе, химну и пригодне награде за првопласиране екипе и појединце. У
функцији безбедности ангажује лекарску службу и физичко обезбеђење такмичења.

13.7.8.

Да би такмичење било регуларно и да би евентуално постигнути рекорди били признати,
организатор мора испоштовати све одредбе поменуте у члановима 13.7.4. и 13.7.5.

13.7.9.

У ССС се води листа рекорда на основу Правилника о рекордима који доноси Управно
одбор ССС.

13.7.9.1.

У случајевима када се изједначи или постави нови екипни или појединани рекорд,
Технички делегат, Делегирани судија-председник класификационе комисије и
Руководилац такмичења обавезни су да сачине извештај који је саставни део Протокола
такмичења и да га овереног потписима доставе Савезу.

13.7.10.

Послове суђења на свим такмичењима на којима се примењују ова Правила могу
обављати само лиценциране судије на основу Одлуке о делегирању.

13.7.10.1.

На такмичењима на којима се примењују ова Правила, надлежне Судијске комисије
одређују- делегирају:

13.7.10.2.

Техничког делегата коме се у надлежност ставља општа регуларност такмичења.

13.7.10.3.

Делегираног судију-председника класификационе комисије чија је надлежност
регуларност и тачност оцене погодака, екипни и појединачни пласман стрелаца.

13.7.10.4.

Руководиоца такмичења коме се ставља у надлежност укупна организација такмичења
и заштита правила безбедности.

13.7.10.5.

Техничком делегату и Делегираном судији-председнику Класификационе комисије,
организатор такмичења исплаћује следеће трошкове према Одлукама Управног одбора
ССС: судијску таксу, дневнице, путне трошкове као и трошкове хотела ако је за то било
потребе.

13.7.10.6.

Листу судија и њихове дужности на такмичењу, организатор такмичења, доставља 5
дана раније Судијској комисији ССС на верификацију.

13.7.10.7.

Судијска комисија ССС врши оверу листе ангажованих судија, а евентуалне измене
усклађује у договору са организатором такмичења поштујући важеће рокове за
организацију такмичења.

13.7.10.8.

Стрељачке судије ангажоване на такмичењима са Календара ССС морају имати судијску
униформу са логом ССС и на видном месту важећу судијску лиценцу.

13.7.11.

У процесу организовања такмичења организатор је дужан да се придржава следећих
норми:

13.7.11.1.

У свим дисциплинама МП на првенствима Србије обавезно се организују финална
гађања у складу са одговарајућим Правилима ИССФ за све стрељачке дисциплине.

13.7.11.2.

На свим такмичењима на којима се примењују ова Правила у дисциплини гађања
полуаутоматском пушком (ПАП) организује се финално гађање према одредбама члана
14.6.6. ПТП ССС.

13.7.11.3.

У писму-позиву за такмичење назначава се обавеза техничке контроле оружја и опрееме
уколико за то има услова поштујући Правила такмичења ИССФ.

13.7.11.4.

Објављени програм такмичења се не може мењати.

13.7.11.5.

Распоред такмичења по дисциплинама и категоријама објављије се према члану
13.9.11.3. ових Правила уз обавезу да се обезбеди да млађе категорије стрелаца наступају
прво у својој категорији.

13.7.11.6.

Функцију техничке конференције са вођама екипа и тренерима може заменити Билтен 1.
који се издаје најкасније дан пре такмичења и садржи податке за боравак, и за наступ.

13.7.12.

Билтен 2 садржи следеће обавезне податке:

13.7.12.1.

Назив такмичења, место и датум одржавања и назив организатора.

13.7.12.2.

Поименичне саставе свих служби такмичења.

13.7.12.3.

Попис свих судија ангажованих на такмичењу са именима, звањима, бројевима лиценци
као и функцијама које обављају.

13.7.12.4.

Протокол такмичења са оценом регуларности по питањима која обрађују ова Правила,
евентуалне приговоре или жалбе, као и податке о постигнутим или изједначеним
рекордима.

13.7.13.

Преглед постигнутих резултата – листа пласмана садржи:

13.7.13.1.

За такмичења у гађању на 10 м. 50 м. 100 м. и 300 м. ПОЈЕДИНАЧНО-редни број,
презиме и име такмичара, назив дружине или клуба, место одакле је као и резултат
исказан по серијама и збирно.Ако се одржи финално гађање резултати финала се
уписују посебно на листи финала. ЕКИПНО-редни број, назив дружине или клуба, место
одакле је, збир резултата чланова екипе, вредности задњих серија у случају једнаких
резултата приказују се у загради иза коначног резултата. Рекорд се обележава знаком
РС. За првопласирану екипу, у подтексту, даје се састав екипе и постигнути појединачни
резултати свих чланова.

13.7.13.2.

За такмичење у гађању на 25 м. ПОЈЕДИНАЧНО-редни број, презиме и име такмичара,
назив дружине или клуба, место одакле је, резултат исказан по серијама и деловима
дисциплине и збирно. Ако се одржи финално гађање резултати финала се уписују
посебно на листи финала. ЕКИПНО-редни број, назив дружине или клуба, место одакле
је, збир резултата чланова екипе, вредност задњих серија у случају једнаких резултата са
вредностима „распуцавања“.Рекорд и састав првопласиране екипе приказује се као и у
члану 13.7.13.1.

13.7.13.3

Када се ради о такмичарима пионирских, кадетских и млађих јуниорских категорија, уз
већ наведене податке, наводи се иза назива дружине или клуба, податак о години
рођења.

13.7.14.

Билтен са коначним резултатима такмичења и Протоколом у складу са чланом 13.8.6.1.
ових Правила, доставља се благовремено свим учесницима такмичења као и
предтавницима јавног информисања. Билтен је јавна исправа и за исказивање нетачних
података и чињеница покреће се дисциплински поступак за одговорна лица.

13.7.14.1.

За фалсификовање Билтена са такмичења, односно у њему исказаних резултата и
осталих података, може се поднети кривична пријава.

13.7.15.

Организатор и основни носилац одговорности за организовање такмичења на којима се
примењују ова Правила су Стрељачки савези региона и Стрељачки савез Србије.

13.7.15.1.

Обавеза организатоира да на сваком такмичењу са Календара и из своје надлежности
има представника задуженог за регуларност, протокол и односе са јавношћу.

13.7.16.

Висина таксе за наступ на такмичењима одређује Управни одбор ССС.

13.8.0.

УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА И КОНТРОЛА РЕГУЛАРНОСТИ

13.8.1.

Датум и место одржавања такмичења из члана 13.5.0. ових Правила, одређујусе
јединственим Календарм такмичења који се мора објавити до 15. децембра за следеећу
годину сходно члану 13.7.2.

13.8.1.1.

Уз Календар такмичења објавњује се Програм са квалификационим нормама који се
утврђује за сваку календарску годину.

13.8.1.2.

Програм и Календар такмичења објављују се на сајту ССС.

13.8.1.3.

На такмичењима са Календара ССС у појединачној и екипној конкуренцији, имају право
наступа сви чланови из верификованих стрељачких дружина и клубова, који испуњавају
услове из Програма такмичења ССС.

13.8.2.

У току такмичарске сезоне један такмичар се може такмичити само за једну дружину
или клуб. Изузетно, у мини прелазном року који траје 10 дана, после завршене сезоне
гађања ваздушним оружјем, такмичар може променити дружину или клуб и такмичити
се ако испуни услове Правилника о регистрацији и праву наступа стрелаца.

13.8.2.1.

Током једне такмичарске сезоне, такмичар може наступати за две дружине или клуба, за
једну у гађању непокретних мета и за другу у гађању покретних мета.

13.8.2.2.

Индетитет такмичара приликом наступа на такмичењима доказује се такмичарском
легитимацијом на основу Правилнока о регистрацији и праву наступа стрелаца.

13.8.2.3.

Такмичарска сезона почиње 20. октобра.

13.8.2.4.

Прелазни рок за такмичаре и друга питања за прелазак такмичара из једне у другу
основну организацију, регулишу се Правилником о регистрацији и праву наступа
стрелаца који се мора усагласити са овим ОТП.

13.8.3.

Првенства Србије ће бити одржана само у оним дисциплинама у којима су одржана
регионална првенства.

13.8.4.

Појединачно првенство Србије ће бити одржано ако се пријави и наступи најмање:
- 10 такмичара у дисциплинама „А“ програма
- 10 такмичара у дисциплинама „Б“ и „Ц“ програма

13.8.4.1.

Екипно првенство Србије биће одржано ако се пријави и наступи најмање:
- 3 екипе за сваку од дисциплина у програмима „А“, „Б“ и „Ц“

13.8.5.

Контролу регуларности наступа на првенству Србије врши Технички делегат, а право
наступа верификује Жири такмичења на основу Билтена са регионалних првенстава.

13.8.6.

За регионална првенства на којима се остварује право наступа првенству Србије као и за
такмичења кола и финала Купа Србије и Судијска комисија ССС делегира Техничког
делегата који својим потписом верификује исправност Билтена са тих такмичења.

13.8.6.1.

На републичком првенству Судијска комисија делегира Техничког делегата и
Делегираног судију, који врши функцију Председника класификационе комисије и који
са Руководиоцем такмичења састављају и потписују Билтен такмичења. Организатор
такмичења оригинални примерак Билтена доставља ССС најкасније у року од три дана.

13.8.6.2.

Техничког делегата и Делегираног судију одређених од стране Судијске комисије ССС,
организатор такмичења је дужан да их прихвати и не може тражити њихово изузеће.

13.8.7.

Уколико није одржано регионално такмичење или такмичар на њему није наступио,
нема права учешћа на првенствима Србије уколико Одлукама Управног одбора ССС
није другачије регулисано.

13.8.8.

Технички делегат на такмичењу не може дозволити да такмичење почне пре него што му
представник организатора не уручи копије Билтена са такмичења нижег ранга.

13.8.8.1.

Копије Билтена су саставни део Протокола такмичења а обавезу достављања
организатору такмичења имају стручне службе ССС и региона.

13.9.0.

ПРАВО НАСТУПА НА ТАКМИЧЕЊИМА

13.9.1.

Када се задовоље услови из поглавља 13.8.0. ових Правила и услови из Програма
такмичења који се са Календаром објављују најкасније до 15. децембра за следећу
годину (члан 13.7.2.) основне организације стичу право наступа на такмичењима.

13.9.2.

На првенственим такмичењима, у једној дисциплини и категорији, основна организација
може наступити са једном екипом коју чине три члана и са неограниченим бројем
појединаца уз услов да су и екипа и појединци испунили квалификационе норме или
друге важеће услове.

13.9.2.1.

Услове наступа на осталим такмичењима из члана 13.5.0. ових Правила, посебно
прописују организације у чијој је надлежности такмичење.

13.9.3.

Испуњење квалификационих норми на регионалним првенствима су услов за наступ на
републичком такмичењу уколико се не одреде други услови.

13.9.3.1.

Ако према шеми регионалног организовања републичког савеза не могу у неком од
региона бити испуњени услови да наступи у једној дисциплини и категорији:
- 3 такмичара у дисциплини „А“ програма
- 3 такмичара у дисциплини „Б“ и „Ц“ програма стрелци из тог региона морају услов за
наступ на ребуличком првенству испунити на другом регионалном првенству где постоје
услови за његово организовање.

13.9.4.

Од услова из члана 13.9.3. ових Правила може се одустати ако је:
- такмичар био заузет обавезама у репрезентацији
- такмичар био болестан на дан када је требало да наступи и то докаже лекарском
потврдом Жирију такмичења.

13.9.5.

Уколико из једне основне организације два такмичара испуне појединачну
квалификациону норму, за следећи ранг такмичења може се пријавити екипа и
наступити. Уколико нема квалификационих норми, наступ два стрлца обезбеђује наступ
екипе на вишем нивоу.

13.9.6.

На првенственим такмичењима на свим нивоима (регионална такмичења и првенства
Србије) где се такмиче више од две узрасне категорије, дозвољава се наступ
такмичарима само у својој и једној више узрасној категорији.

13.9.6.1.

Такмичари који имају испод 18 година старости не могу се такмичити у дисциплинама
војничка пушка, полуаутоматска пушка ( ПАП) и серијски пиштољ великог калибра
домаће производње.

13.9.7.

На свим првенственим и куп такмичењима са Календара ССС, право наступа имају само
држављани Републике Србије.

13.9.7.1.

Наступ ван конкуренције није дозвољен.

13.9.7.2.

Изузетно се на првенству Србије и на такмичењима Купа Србије може дозволити наступ
и такмичарима из иностранства и посебним гостима уз сагласност Техничког делегата.

13.9.8.

Сви такмичари могу по свом сопственом определењу наступати у свим дисциплинама из
Програма ССС уз испуњење прописаних услова и норми за те дисциплине.

13.9.9.

Такмичари са звањем „заслужног спортисте“ и спортисте „међународног разреда“ немају
обавезу испуњавања квалификационих норми, али имају обавезу наступа на нижем
рангу такмичења.

13.9.10.

Екипа која је испунила екипну норму, за такмичење вишег ранга, може наступити у
истом или измењеном саставу без обзира да ли су чланови екипе наступили у нижем
рангу такмичења и дали су испунили квалификациону норму.

13.9.11.

Између регионалних и републичких првенстава мора бити размак од најмање 14 дана.

13.9.11.1.

Пријаве за наступ на такмичењу и Билтени са регионалних првенстава организатору
републичког првенства морају бити достављени најкасније 7 дана пре одржавања
такмичења.

13.9.11.2.

Пријава за такмичење сматра се веродостојном ако садржи попис дисциплина и
категорија такмичења за коју се подноси и ако је достављена у писаној форми или
електронском поштом.

13.9.11.3.

Организатор такмичења је обавезан да на бази приспелих пријава, распоред такмичења
објави 5 дана пре такмичења и обезбеди комуникације у функцији саопштавања
распореда.

13.9.11.4.

После објављивања распореда такмичења, организатор може да прими накнадне пријаве,
уз услов да се објављени распоред не може мењати.

13.9.11.5.

Екипна пријава се мора доставити Класификационој комисији најкасније 15 минута пре
почетка дисциплине или партије у којој наступа први такмичар дружине или клуба.

13.9.12.

Уколико на такмичењу не наступи пријављени број такмичара, основна стрељачка
организација организатору уплаћује таксу за наступ према поднетим пријавама у пуном
износу, а не према оствареним наступима.

13.9.12.1.

Уколико дружина или клуб не испуне обавезу из члана 13.9.12. или не изврше плаћање
котизације за наступ својих такмичара, организатор такмичења са Календара ССС на
следећем такмичењу није у обавези да прихвати пријаве такмичара тих дружина и
клубива својих дужника.

13.9.13.

Услов за наступ такмичара на такмичењу је поседовање Такмичарске легитимације и
важећег Евиденционог картона лекарских прегледа спортисте.

13.9.13.1.

Такмичар који приликом прегледа документације, опреме и оружја, не поседује потребна
документа или одбије да их покаже, неће се дозволити наступ на такмичењу.

13.9.13.2.

На церемонији проглашења победника сви награђени такмичари у појединачној и
екипној конкуренцији морају носити клупска обележја- тренерке, мајице и сл.

13.9.13.3.

На церемонији проглашења победника обавезно је присуство свих награђених
такмичара.

13.10.0.

УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ

13.10.1.

Категорију пионира и пионирки чине такмичари који имају испод 16 година старости
на дан 31. децембра у години у којој се такмиче.

13.10.2.

Категорију кадета и кадеткиња чине такмичари који имају испод 17 година старости
на дан 31. децембра у години у којој се такмиче.

13.10.3.

Категорију млађих јуниора и млађих јуниорки чине такмичари који имаји испод
19 година старости на дан 31. децембра у години у којој се такмиче.

13.10.4.

Ктегорију јуниора и јуниорки чине такмичари који имају испод 21 године старости на
дан 31. децембра у години у којој се такмиче.

13.10.5.

Категорију сениора и сениорки чине такмичари старији од 20 година.

13.10.6.

Категорију ветерана чине такмичари који пуне 56 година старости и више у години у
којој се такмиче.

13.11.0.

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

13.11.1.

Понашање учесника или службених лица на такмичењу у погледу дисциплине и
примене важећих Правила у глобалу деле се на:

13.11.1.1.

Грешке-то су учињени поступци у којима није било намере и који се могу кориговати,
односно не утичу на регуларност такмичења нити на коначне резултате.

13.11.1.2.

Прекршаје-то су учињени поступци у којима се садржи намера. Тежина и санкције
одређују се према степену угрожености регуларности такмичења и коначних резултата.

13.11.1.3.

За обе ситуацује (13.11.1.1. и 13.11.1.2.) првостепену арбитражу спроводи и одлуку
доноси Руководилац такмичења. Другостепена арбитража и одлука у надлежности је
Жирија такмичења. Коначну арбитражу и одлуку о учињеним поступцома који су
реметили дисциплину и регуларност такмичења даје Судијска комисија у чијој је
надлежности такмичење.Даљи поступци по жалбама у надлежности су Дисциплинске
комисије и Управног одбора ССС.

13.11.2.

АСИСТЕНЦИЈА

13.11.2.1.

Асистенција као недозвољен облик понашања на стрељачким такмичењима подразумева
помагање такмичарима у њиховим настојањима да постигну бољи резултат и
ЗАБРАЊЕНА ЈЕ.

13.11.2.2.

Сваки облик асистирања кажњава се у складу са чланом 13.11.1.2. ових Правила
показивањем дисциплинских картона све до дисквалификације.

13.11.2.3.

У начелу додела дисциплинских картона односи се на такмичара коме се асистира. Од
овог начела одступиће се ако „асистент“ ремети ред и дисциплину на такмичењу.

13.11.2.4.

Од става из члана 13.11.2.1. одступа се када гађају пионирске категорије у дисциплинама
„Б“ и „Ц“ програма у својој категорији представља искључиво заштиту безбедности.

13.11.2.4.1.

Асистенција у гађању ваздушним оружјем је дозвољена.

13.11.2.4.2.

Асистенција у гађању малокалибарским оружјем је обавезна-такмичар не може
наступити без ове врсте заштите.

13.11.2.4.3.

У приликама асистенције такмичарима из члана 13.11.2.4.1. и 13.11.2.4.2. може се:
- контактирати са такмичарем, неограничени број пута, уз услов да такмичар изађе са
линије гађања по дозволи судије,
- руковати такмичаревим оружјем (померање и корекција нишанских справа) само ако
се оружје изнесе са линије гађања,
- реаговати на линији гађања без дозволе судије ако се оцени да је то у функцији
заштите безбедности.

13.11.2.4.4.

У приликама асистенције такмичарима из члана 13.11.2.4.1. и 13.11.2.4.2. не може се:
- контактирати са такмичарем у зони која је означена као линија гађања као и прилаз
„асистента“ на линију гађања,
- гласно асистирати из зоне публике и тренера изузев ако је угрожена безбедност,
- остваривати било какав контакт са такмичарима или уређајима на линији гађања.

13.12.0.

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ

13.12.1.

У целости ова материја је регулисана у ОТП ИССФ и тако се примењује на свим
такмичењима и дисциплинама обухваћеним овим Правилима.

13.12.2.

Жалба на вредност резултата, одлуку или поступак по појединим питањима, наплаћује се
у износу котизације за наступ у дисциплини за које се подноси жалба-приговор.

13.2.3.

Уколико се жалба-приговор усвоји наплаћена такса се враћа жалиоцу.

13.12.4.

Уколико се жалба-приговор оцени неоснованим, уплаћена такса се сматра приходом
такмичења.

13.13.0.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

13.13.1.

Ова материја је у целости регулисана Правилником и Одлукама Управног одбора за
организовање такмичења из надлежности ССС.

13.13.2.

Регионални савези ова питања уређују својим Правилницима и Одлукама надлежних
тела региона.

13.14.0.

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

13.14.1.

Представницима средстава јавног информисања морају се обезбедити потребни услови
за остваривање њихових радних задатака на сваком такмичењу са Календара ССС.

13.14.2.

Телефонске и факс линије , могући радио и ТВ прикључци, ПС рачунари и фотокопир
апарати чине саставни део услова датих у члану 13.14.1.

13.14.3.

Организатор такмичења мора одредити лице задужено за контакте са медијима.

13.15.0.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.15.1.

Ова Правила садрже све измене и допуне које је усвојио Управни одбор ССС до
28.12.2017.год. и са Правилима такмичења ИССФ чине целину.

13.16.0.

И Н Д Е К С
Асистенција
Безбедност
Билтен бр. 2
Билтен и Протокол
Дисциплине „А“ програма
Дисциплине „Б“ програма
Дисциплине „Ц“ програма
Делегирање судија
Дужности организтатора т.акмичења
Дужности жирија
Дисциплинске мере
Екипна пријава за наступ
Жири судије и службе такмичења
Жири такмичења
Жири такмичења 25 мет.
Капацитети стрелишта за 10 мет.
Капацитети стрелишта за 50 мет.
Капацитети стрелишта за 100 мет.
Капацитети стрелишта на 25 мет.
Контрола регуларности наступа
Муниција
Наступ на регионалном првенству
Наступ екипе на такмичењу
Награде и признања
Опште одредбе
Оружје и муниција
Обавештење за такмичење
Организација појединачног првенства
Организација екипног првенства
Односи са јавношћу
Принципи организовања такмичења
и обавезе организатора
Прегледе постигнутих резултата
Право маступа на такмичењима
Приговори и жалбе
Прелазне и завршне одредбе
Стрелиште,капацитети и инсталације
Стрељачке дисциплине
Узрасне категорије
Услови за одржавање такмичења и
контрола регуларности

13.11.2.
13.2.0.
13.7.12.
13.7.14.
13.5.2.
13.5.3.
13.5.4.
13.7.10.1.
13.7.1.
13.6.4.
13.11.0.
13.9.11.5.
13.6.0.
13.6.1.1.
13.6.2.1.
13.3.2.
13.3.3.
13.3.4.
13.3.5.
13.8.5
13.4.8.
13.9.3.
13.9.10.
13.13.0.
13.1.0.
13.4.0.
13.7.6.
13.8.4.
13.8.4.1.
13.14.0.
13.7.0.
13.7.14.
13.9.0.
13.12.0.
13.15.0.
13.3.0.
13.5.0.
13.10.0.
13.8.0.

СТРЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗА ИЗДАВАЧА:

Петковић Ненад

ОБРАДА И РЕЦЕНЗИЈА:

Хоман Витомир

СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
SERBIAN SHOOTING SPORT FEDERATION
Службени пут Завода 5, 11030 Београд, Србија
Тел: +381 11 3058571; Фах: +381 11 3556556
Web: www.serbianshooting.rs
e-mail: office@serbianshooting.rs
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ПОСЕБНА ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА
# СЕРИЈСКА ВАЗДУШНА ПУШКА
# СЕРИЈСКА МАЛОКАЛИБАРСКА ПУШКА
# ВОЈНИЧКА ПУШКА
# ПОЛУАУТОМАТСКА ПУШКА (ПАП)
# СЕРИЈСКИ ПИШТОЉ ВЕЛИКОГ КАЛИБРА ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ПОГЛАВЉА:

14.1.0.
14.2.0.
14.3.0.
14.4.0.
14.5.0.
14.6.0.
14.7.0.
14.8.0.
14.9.0.
14.10.0.
14.11.0.
14.12.0.
.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
БЕЗБЕДНОСТ
СТАНДАРДИ ЗА СТРЕЛИШТА
МЕТЕ ЗА ТАКМИЧЕЊА
ОРУЖЈЕ, ОПРЕМА И МУНИЦИЈА
СТРЕЉАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ-ПОСТУПЦИ И ПРАВИЛА
СЛУЖБЕНО ОСОБЉЕ ТАКМИЧЕЊА
РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА И ЕЛИМИНАЦИОНА ГАЂАЊА
КОНТРОЧА ОРУЖЈА И ОПРЕМА
ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА РЕЗУЛТАТА
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ИНДЕКС

14.1.0.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

14.1.1.

Одредбе Посебних техничких правила за дисциплине „Б“ и „Ц“ програма (у даљем
тексту ПТП ССС) обавезно се примењују у организацијама ССС у циклусу првенствених
и осталих званичних такмичеља.

14.1.2.

ССС предлаже да се одредбе ових ПТП и ОТП примењују и на такмичењима ван
програма ССС ( школске игре, радничко-спортске игре, полиција и ВС)

14.1.3.

У организацујама ССС Правила такмичења ИССФ са ОТП ССС чине целину.

14.2.0.

БЕЗБЕДНОСТ

14.2.1.

У погледу безбедности примењују се одредбе садржане у ОТП и ПТП ИССФ.

14.2.2.

Начело безбедности стоји изнад свих осталих начела и потреба у оквирима стрељачких
активности садржаним у програмима ССС.

14.3.0.

СТАНДАРДИ ЗА СТРЛИШТА

14.3.1.

Званична талмичења у дисциплинама из члана 13.5.0. ОТП ССС одржаће се само на
стрелиштима које верификује Такмичарска комисија ССС.

14.3.2.

Услове које стрелишта морају да задовоље дати су у Општим прописима ИССФ, ОТП
ИССФ и ОТП ССС.

14.3.3.

Захтеви у погледу капацитета стрелишта и других услова на стрелиштима на којима се
могу организовати такмичења описани су у поглављу 13.3.0. ОТП ССС.

14.4.0.

МЕТЕ ЗА ТАКМИЧЕЊА

14.4.1.

Мета за серијску ваздушну пушку
-круг 10 = 2 мм
круг 5 = 47 мм
-круг 9 = 11мм
круг 4 = 56 мм
-круг 8 = 20 мм
круг 3 = 65 мм
-круг 7 = 29 мм
круг 2 = 74мм
-круг 6 = 38 мм
круг 1 = 83мм
-пречник црног поља мете (од 7 до 10) = 29мм
-круг 10 претставља тачку беле боје
-дозвољено одступање од прописаних димензија = 0,1 мм
-минимална димензија картона мете је 100 x100 мм.

Мета за серијску ваздушну пушку
14.4.2.

Мета за серијску малокалибарску пушку
Користи се меета за МК пушку члан 6.3.4.2. ОТП ИССФ.
-круг 10 = 10,4 мм (+,-,0,1 мм)
круг 5 = 90,4 мм (+,-,0,5 мм)
-круг 9 = 26,4 мм (+,-,0,2 мм)
круг 4 = 106,4 мм (+,-,0,5 мм)
-круг 8 = 42,4 мм (+,-,0,2 мм)
круг 3 = 122,4 мм (+,-,0,5 мм)
-круг 7 = 58,4 мм (+,-,0,5 мм)
круг 2 = 138,4 мм (+,-,0,5 мм)
-круг 6 = 74,4 мм (+,-,0,5 мм)
круг 1 = 154,4 мм (+,-,0,5 мм)
-унутрашњи центар = 5 мм (+,-,0,1мм)
-пречник црног поља мете од 3 до 10 = 112,4 мм (+,-,0,5 мм)
-минимална нимензија картона мете је 250 x250 мм

Мета за серијску малокалибарску пушку

14.4.3.

Мета за војничку пушку, калибар 7,9, мм.
-круг 10 = 35 мм
круг 5 = 210 мм
-круг 9 = 70 мм
круг 4 = 245 мм
-круг 8 = 105 мм
круг 3 = 280 мм
-круг 7 = 140 мм
круг 2 = 315 мм
-круг 6 = 175 мм
круг 1 = 350 мм
-пречник црног поља мете од 5 до 10 = 210 мм
-унутрашњи центар = 10 мм
-минимална димензија картона мете је 400 x 400 мм

Мета за војничку пушку кал. 7,9 мм.

14.4.4.

Мета за полуаутоматску пушку ПАП калибар 7,62 мм.
Користи се мета за „прецизно“ гађање пиштољима члан 6.3.4.5. ОТП ИССФ.
-круг 10 = 50 мм (+,-,0,2 мм)
круг 5 = 300 мм (+,-,1,0 мм)
-круг 9 = 100 мм (+,-,0,4 мм)
круг 4 = 350 мм (+,-,1,0 мм)
-круг 8 = 150 мм (+,-,0,6 мм)
круг 3 = 400 мм (+,-,1,0 мм)
-круг 7 = 200 мм (+,-,1,0 мм)
круг 2 = 450 мм (+,-,1,0 мм)
-круг 6 = 250 мм (+,-,1,0 мм)
круг 1 = 500 мм (+,-,1,0 мм)
-пречник унутрашњег центра = 25 мм (+,-,1,0 мм)
-пречник црног поља мете од 7 до 10 = 200 мм (+,-,1,0 мм)
-минимална димензија картона мете је 550 мм

Мета за полуаутоматску пушку ПАП калибар 7,62 мм.

14.4.5.

Мета за гађање серијским пиштољем великог калибра домаће производње
За део „прецизног“ дела гађања користи се мета описана у члану 6.3.4.5. ОТП ИССФ и у
члану 14.4.4. ОТП Правила ССС (мета за полуаутоматску пушку)
За део „брзог“ дела гађања користи се мета описана у члану 6.3.4.4.ОТП ИССФ
-круг 10 = 100 мм (+,-,0,4 мм)
круг 7 = 340 мм (+,-,1,0 мм)
-круг 9 = 180 мм (+,-,0,6 мм)
круг 6 = 420 мм (+,-,1,0 мм)
-круг 8 = 260 мм (+,-,1,0 мм)
круг 5 = 500 мм (+,-,1,0 мм)
-пречник унутрашњег центра = 50 мм (+,-,0,2 мм)
-пречник црног поља 0д 5 до 10 = 500 мм (+,-,1,0 мм)
-минимална димензија картона мете је 550 мм

Мета за брзо гађање серијским пиштољем великог калибра домаће производње

14.5.0.

ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА, ОПРЕМА

14.5.1.

Серијска ваздушна пушка

14.5.1.1.

У организацијама ССС на првенственим и осталим званичним такмичењима, у гађању из
серијских ваздушних пушака, допуштена је употрба оних модела пушака које користе
пројектил типа „дијаболо-калибар 4,5,мм. Код којих сабијању ваздуха предходи
сабијање опруге и код којих су испуњени следећи услови:

14.5.1.1.1.

Нишанске справе морају бити отвореног типа

14.5.1.1.2.

Потков кундака мора бити фиксиран

14.5.1.1.3.

Механизам за окидање не сме имати „убрзач“ (стехер“

14.5.1.1.4.

Највећа допуштена тежина пушке је 3.600 грама.

14.5.1.2.

За службена такмичењеа у оквиру ССС прихваћено је коришћење следећих модела
пушака:

14.5.1.2.1.

„Црвена застава“ – сви модели који задовољавају услове из члана 14.5.1.1. до 14.5.1.1.4.
ПТП ССС.

14.5.1.2.2.

„Славија – 631“

14.5.1.2.3.

„Аншиц 330“

14.5.1.2.4.

„Аншиц 335“

14.5.1.2.5.

„Аншиц 335 – магнум“

14.5.1.2.6.

„Аншиц 35“

14.5.1.2.7.

Сви остали модели који задовољавају захтеве из члана 14.5.1.1. до 14.5.1.1.4. ПТП ССС.

14.5.1.2.8.

Пионири и пионирке гађају пушкама наведем у члану 14.5.1.2.1. и 14.5.2.1. ПТП ССС.

14.5.1.3.

На серијским ваздушним пушкама није допуштено мењање дужине, облика и масе
кундака са усадником.

14.5.1.4.

На серијским ваздушним пушкама допуштенен су следеће интервенције:

14.5.1.4.1.

Подешавање силе отпора обараче путем скраћивања или замене опруге обарача или
путем острањивања полуге-кочнице обарача (пушке „Аншиц“) под условима да пушке
остану безбедне за руковање.

14.5.1.4.2.

Замена мушице под условом да се не промени њен првобитни облик.

14.5.1.4.3.

Промена ширине и дубине зареза нишана под условом да се не промени његов
првобитни облик.

14.5.1.4.4.

Узајамно замењивање свих фабричких делова између модела серијских ваздушних
пушака „Црвена застава“.

14.5.1.4.5.

Прихвата се свако решење за учвршћивање вијка за регулисање отпора обараче с тим да
вијак задржи свој првобитни облик.

14.5.1.4.6.

Код пушака „ЦЗ – 81“ и „ЦЗ – 81 а“ допуштено је спајање цеви са виљушком и полуге
за запињане са цеви на начин како је то решено код пушке „ЦЗМ – 56“.

14.5.1.4.7.

Замена вијка и подлошка помоћу којих се метални склоп пушке повезује са усадником,
уз могућу промену њихових димензија.

14.5.1.4.8.

Замена основне цеви уз могућу промену њеног пречника.

14.5.1.5.

Служба Техничке контроле, Технички контролор, судије или Руководилац такмичења
одстраниће са такмичења сваку серијску пушку која опали приликом затварања.
Такмичар може да настави такмичењее другом пушком без права на пробне хице. Ако и
та друга пушка опали приликом затварања, дисквалификује се и такмичар и пушка.

14.5.1.6.

Такмичар сноси сваку одговорност за последице неконтролисано опаљене дијаболе.

14.5.2.

Серијска малокалибарска пушка

14.5.2.1.

У организацијама ССС на првенственим и осталим званичним такмичењима допуштена
је употрба следећих МК пушака калибра 5,6 мм.(међународне ознаке „22 long rifle“).

14.5.2.1.1.

„Црвена застава М 56-58“

14.5.2.1.2.

„Брно-2“

14.5.2.1.3.

„Брно ЗХФ-а“

14.5.2.2.

Сила отпора обараче контролише се помоћу тега масе 1000 грама којим рукују
надлежне стрељачке судије на начин прописан и уобичајен у стрељачком спорту(види
одредбе ПТП ИССФ).

14.5.2.3.

На серијским МК пушкама није дозвољеномењање дужине, облика и масе кундака са
усадником.

14.5.2.4.

Дозвољене су следеће техничке интервенције-измене на сер.МК пушкама:

14.5.2.4.1.

Подешавање силе отпора обараче у складу са чланом 14.5.2.2.

14.5.2.4.2.

Замена мушице и подешавање зареза нишана уз услов да им се не измени првобитни
облик.

14.5.2.5.

На серијским МК пушкама које користе пионири и пионирке допуштено је померање
предње гајке носача ремника до 7 цм. Према кундаку.

14.5.2.6.

Забрањена је уградња механизма за окидање са убрзачем.

14.5.3.

Војничка пушка калибра 7,9 мм.

14.5.3.1.

У организацијама ССС на првенственим и осталим званичним такмичењима, допуштено
је коришћење следећих модела војничких пушака 7,9 мм ( 8 x 57 )

14.5.3.1.1.

Војничка пушка М-98

14.5.3.1.2.

Војничка пушка М-48

14.5.3.1.3.

Војничка пушка М-48/98

14.5.3.1.4.

Војничка пушка М 98/48

14.5.3.1.5.

Војничка пушка М 24/47

14.5.3.2.

Сила отпора обараче контролише се помоћу тега масе 1500 грама којим рукују
надлежне стрељачке судује на начин прописан и уобичајен у стрељачком спорту (види
одредбе ПТП ИССФ).

14.5.3.3.

На војничким пушкама није дозвољено мењати дужину, облик и масу кундака са
усадником нити је дозвољено померање гајке-носача ремника.

14.5.3.4.

На војничким пушкама су допуштене следеће техничке интервенције:

14.5.3.4.1.

Подешавање силе отпора обараче путем комбиновања материјала а у складу са чланом
14.5.3.2. ПТП ССС.

14.5.3.4.2.

Замена мушице и подешавање зареза нишана уз услов да им се не измени првобитни
облик.

14.5.4.

Полуаутоматска пушка ПАП калибра 7,62 мм.

14.5.4.1.

У организацијама ССС на првенственим и осталим званичним такмичењима, допуштено
је коришћење полуаутоматске пушке М 59/66 калибра 7,62 мм ( 7,62 x 39 )

14.5.4.2.

Сила отпора обараче контролише се помоћу тега масе 2000 грама којим рукују
надлежне стрељачке судије на начин прописан и уобичајен у стрељачком спорту (види
одредбе ПТП ИССФ).

14.5.4.3.

На полуаутоматској пушци забрањено је:

14.5.4.3.1.

Отсрањивање тромблона и ножа, померање гајке-носача ремника и измене дужине, масе
и облока кандака са усадником.

14.5.4.3.2.

Замена механизма за окидање између прецизног и брзог дела гађања сем ако дође до
лома делова. У том случају, дозволу за замену механизма за окидање даје Технички
делегат или Руководилац такмичења.

14.5.4.4.

На полуаутоматској пушци допуштене су следеће техничке интервенције:

14.5.4.4.1.

Замена мушице и подешавање зареза нишана уз услов да им се не измени првобитни
облик.

14.5.4.4.2.

Подешавање силе обараче у складу са чланом 14.5.4.2. ПТП ССС.

14.5.4.5.

Уколико после техничке интервенције, и иначе, ПАП почне да отвара аутоматску ватру,
органи такмичења ће такву пушку одстранити са такмичења, такмичара
дисквалификовати, а могући број преосталих метака безбедно елиминисати.

14.5.4.6.

Такмичар сноси сваку одговорност за последице неконтролисане ватре.

14.5.5.

Серијски пиштољ великог калибра домаће производње

14.5.5.1.

У организацијама ССС на првенственим и осталим званичним такмичењима могу се
користити сви модели пиштоља средишњег опалења, калибра од 7,62 мм до 10,00 мм
који су домаће производње.

14.5.5.2.

Сила отпора обараче контролише се помоћу тега масе 1000 грама којим рукују
надлежне стрељачке судије на начин прописан и уобичајен у стрељачком спорту(види
одредбе ПТП ИССФ).

14.5.5.3.

На пиштољима који се користе допуштене су следеће техничке интервенције:

14.5.5.3.1.

Замена мушице и подешавање зареза нишана уз услов да им се не мењају дужина
нишанске линије, првобитни облик и материјал од кога су серијски израђени.

14.5.5.3.2.

Допуштена је употреба само фабричких оригиналних корица рукохвата, неизмењеног
облика изузев код такмичара који гађају левом руком. У том случају обавезно је
поштовање димензије и облика оригиналног рукохвата што проверавају надлежне судије
или служба Техничке контроле на такмичењу.

14.5.5.4.

На свим пиштољима важе заједничка ограничења:

14.5.5.4.1.

Пиштољ се држи једном руком у класичном стрељачком ставу за гађање пиштољима
према одредбама ОТП ИССФ.

14.5.5.4.2.

У случајевима када пиштољ, због неправилно подешене силе отпора обараче или другог
разлога, отвори аутоматску ватру, у целости се примењују одредбе чланова 14.5.4.5. и
14.5.4.6. ПТП ССС.

14.5.5.4.3.

У свим деловима дисциплине, пиштољ се пуни са по пет метака. Када се ова одредба не
поштује, судије ће такмичара кажњавати по одредбама ОТП ИССФ.

14.5.5.4.4.

Максимална дужина цеви може бити до 5 инча.

14.5.6.

Мунција

14.5.6.1.

У свим дисциплинама „А“, „Б“ и „Ц“ програма, избор муниције је слободан.

14.5.6.2.

У дисциплинама гађања војничком и полуаутоматском пушком и у гађању серијским
пиштољем великог калибра домаће производње, забрањена је употреба метака са зрнима
специјалне намене (запаљива, обележавајућа и др.)

14.5.6.3.

У дисциплини гађања серијским пиштољем великог калибра домаће производње
дозвољена је употреба само муниције фабричке израде.

14.5.7.

Опрема

14.5.7.1.

У погледу одеће, и одевања такмичара, за време такмичења, као и у погледу прибора, на
такмичењима у дисциплинама „Б“ и „Ц“ програма примењују се одговарајуће одредбе
Општих и Посебних техничких правила ССС и ИССФ.

14.5.7.2.

У свим дисциплинама гађања серијским оружјем забрањена је употреба стрељачких
наочара са „ирис блендом“ или сличном направом. Допуштена је употреба филтер
стакла на наочарима.

14.5.7.3.

У случају да такмичар на такмичењу из члана 13.5.0. ОТП ССС носи на одећи, опреми
или оружју рекламне поруке у погледу величине, броја и места постављања, поштоваће
се одговарајуће одредбе Правила ИССФ и Одлуке УО ССС. Поруке не могу бити
стараначког или политичког садржаја.

14.6.0.

СТРЕЉАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ПОСТУПЦИ И ПРАВИЛА

14.6.1.

Ставови за гађање

14.6.1.1.

Ставови за пушкарске дисциплине – стојећи, клечећи и лежећи, објашњени су у групи
чланова 7.6 ИССФ Правила за пушку.

14.6.1.2.

Ставов за пиштољске дисциплине – стојећи, објашњен је у групи чланова 8.7. ИССФ
Правила за пиштољ.

14.6.2.

„Б“ ПРОГРАМ - РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ
Број хитаца за такмич.
укупно

по мети

проб. хици
(пап. мете)
број мета

пионири.ке

стојећи 10
клечећи 10
лежећи 10

1

2 по ставу

65 минута

50 м.серијска MK
пушка 30 лежећи

пионири-ке

лежећи 30

1

2

45 минута

10 м. стандардна
ваздушна пушка
60 хитаца

млађи јун.
кадети

60

1

4

90 минута

75 минута

млађе
јуниорке
кадеткиње

40

1

4

60 минута

50 минута

млађи јун.
кадети

60

1

4

90 минута

75 минута

млађе
јуниорке
кадеткиње

40

1

4

60 минута

50 минута

пионири-ке

20

1

2

30 минута

ДИСЦИПЛИНА

категорија

50 м.серијска MK
пушка 3 x 10

10 м. стандардна
ваздушна пушка
40 хитаца
10 м. стандардни
ваздушни пиштољ
60 хитаца
10 м. стандардни
ваздушни пиштољ
40 хитаца
10 м. серијска
ваздушна пушка
20 хитаца

време
гађања
(пап. мет)

време
гађања
(елекронске
мете)

НАПОМЕНА: Време за припрему и пробне хице од 15 минута, стартује пре објављивања
времена за почетак сваке дисциплине.

14.6.3.

„Ц“ ПРОГРАМ – ДОМАЋИ ПРОГРАМ
Број хитаца за такмичење

ДИСЦИПЛИНА

категорија

Пробни хици

укупно

по мети

Број хитаца

Број мета

време
гађања

100 м.војничка пушка
7,9 мм. 3X10

општа

стојећи 10
клечећи 10
лежећи 10

5

није
ограничен

1 за сваки
део

90 минута

100 м.војничка пушка
7,9 мм.

општа

лежећи 20

5

није
ограничен

1

45 минута

100 м.војничка пушка
7,9 мм.

ветерани

лежећи 10

10

није
ограничен

1

30 минута

прецизни део:
лежећи 20

5

Није
ограничен

1

30 мунута

Брзи део:
лежећи 10

10

5 за 1 мин.

1

30 секунди

стојећи 20
клечећи 20
лежећи 20

1

није
ограничен

2 по ставу

120 минута

100 м.полуаутоматска
пушка 7,62 мм.
20 + 10

општа

50 м. серијска МК
пушка 3 x 20

јуниори-ке
општа

50 м. серијска МК
пушка 40 лежећи

јуниори-ке
општа

лежећи 40

1

није
ограничен

2

45 минута

25 м. серијски пиштољ
великог калибра
домаће производње

општа

прецизни део:
20

5

5

1 за сваки
део

брзи део:
20

5

5

1 за сваки
део

4x5 хитаца за 5
минута
4x5x1 хитац за
3 секунде а пре
сваког хица 7
секунди паузе

40

1

није
ограничен

4

60 минута

40
40
20

1
1
1

није
ограничен

4
4
2

60 минута
60 минута
30 минута

10 м. серијска
ваздушна пушка
10 м.серијска ваздушна
пушка „Куп Србије“екипно по 1 стрелац

јуниори-ке
сениори-ке
сениори-ке
јуниори-ке
пионирипионирке

НАПОМЕНА: Време за припрему и пробне хице од 15 минута, стартује пре објављивања
времена за почетак сваке дисциплине осим за дисциплине ПАП – брзи део и 25 м.
серијски пиштољ великог калибра домаће производње.

14.6.4.

Посебна правила за гађање ПАП-ом

14.6.4.1.

Програм гађања дат је у табели 14.6.3. Обавезно између прецизног и брзог дела гађања,
мора бити пауза од најмање 10 минута рачунајући од последњег такмичара у партији
прецизног дела и првог такмичара у истој партији брзог дела гађања.

14.6.4.2.

Гађање у другом делу дисциплине ( брзо ) 0рганизује се по сегментима (2-3 дела 7-10
стакмичара) према пропорцији броја стрељачких места, и тако се подижу и мете на
линији мета. Брзим гађањем у сваком од сегмената, руководи по један линискисекторски судија.

14.6.4.4.

Команде секторских судија у брзом делу гађања су:

14.6.4.4.1.

Такмичар на месту „x“ са 5 метака за пробу ПУНИ.

14.6.4.4.2.

Након 20 секунди такмичар ће бити упитан: ДАЛИ СЕ СПРЕМАН ? и после разговетног
и јасног одговора ДА-СПРЕМАН-МОЖЕ, судија издаје команду 3-2-1-СТАРТ и
укључује штоперицу.

14.6.4.4.3.

Један минут по завршетку пробе поставља се „меч“ мета и судија командује СА 10
МЕТАКА ЗА МЕЧ СЕРИЈУ ПУНИ.

14.6.4.4.4.

Наком 20 секунди такмичар ће бити упитан ДАЛИ СИ СПРЕМАН ? и после
разговетног и јасног одговора ДА –СПРЕМАН-МОЖЕ судија издаје команду 3-2-1СТАРТ и укључује штоперицу.

14.6.4.4.5.

Неиспаљени хици у предвиђеном времену оцењују се са „0“-

14.6.5.

У брзом делу гађања, за сваки испаљени хитац пре команде СТАРТ или после команде
СТОП, такмичар ће бити кажњен одузимањем по два круга од те серије. Ако такви хици
погоде мету поништиће се одговарајући број погодака највеће вредности.

14.6.6.

Финално гађање ПАП-ом

14.6.6.1.

У финалном делу наступа 8 најбоље пласираних такмичара из основног дела дисциплине

14.6.6.2.

Такмичари заузимају своја места од 1-8 према оствареном пласману у основном делу
дисциплине.

14.6.6.2.1.

Ако се према ОТП ССС не може утврдити првих осам такмичара из основног дела
дисциплине, финалисти ће бити одређени жребом.

14.6.6.2.2.

Судијске команде за пробне хице и хице за „меч“ изводе се као у члановима 14.6.4.4.1.
до 14.6.4.4.4. ПТП ССС појединачно идући од 8 до 1.

14.6.6.3.

Гађање у финалном делу изводи се на следећи начин:

14.6.6.3.1.

Пробна серија од 5 хитаца за 15 секунди и „меч“ серија од 10 хитаца за 30 секунди.
Команде су исте као и за основни део дисциплине.

14.6.6.3.2.

После пробне серије врши се очитавање погодака.

14.6.6.3.3.

После 20 секунди следе команде за „меч“ серију од 10 хитаца

14.6.6.3.4.

После испаљених 10 хитаца врши се очитавање и оцењивање резултата и утврђује
укупан збир резултата такмичара.

14.6.6.3.5.

Ако се догоди да се после основног и финалног дела дисциплине не може утврдити
пласман за прва три места, приступиће се распуцавању у серијама од по 5 хитаца за 15
секунди док се не појави разлика.

14.6.6.3.6.

Код једнаких резултата за пласман 0д 4-8 места, такмичар са бољим резултатом финалне
серије заузеће виши пласман.

14.6.7.

Застоји

14.6.7.1.

Застоји у току гађања код „прецизног“ и „брзог“ дела дисциплине решавају се према
одредбама ОТП и ПТП ИССФ уз додатне одредбе које следе:

14.6.7.1.1.

Ако дође до застоја у „ брзом“ делу гађања,судија ће узети оружје (пушки или пиштољ)

од такмичара, уперити га у безбедном правцу и повући обарачу само једанпут. Ако
оружје не опали, садија ће наставити са испитивањем узрока застоја.
14.6.7.2.

У току гађања ПАП-ом сматраће се застојем допустиве природе:

14.6.7.2.1.

Ако је метак „слагао“

14.6.7.2.2.

Неки од делова механизма је сломљен.

14.6.7.2.3.

Механизам за окидање не функционише.

14.6.7.2.4.

Чаура није извучена из лежишта и није избачена.

14.6.7.2.5.

Метак се препречио између цеви и затварача.

14.6.7.3.

У току гађања ПАП-ом сматраће се застојем недопустиве природе:

14.6.7.3.1.

Када је такмичар или неко други дирао затварач, механизам за окидање или кочницу пре
него што судија изврши преглед пушке.

14.6.7.3.2.

Ако је кочница активирана.

14.6.7.3.3.

Ако такмичар није напунио пушку пре изјаве СПРЕМАН (није напунио магацин, није
убацио метак у лежиште или је напунио магацин са бројем метака мањим од
прописаног)

14.6.7.3.4.

Ако такмичар није довољно отпустио обарачу после опаљеног претходног хица.

14.6.7.3.5.

Ако је магацин напуњен неодговарајућем муницујом.

14.6.7.3.6.

Ако се поклопац магацина отвори у току гађања, а није у питању лом дела.

14.6.7.3.7.

Ако је застој изазван било чиме што је такмичар могао нормално да комтролише.

14.6.7.4.

Оцена погодака код застоја допустиве природе:

14.6.7.4.1.

Ако путем прописане процедуре садија утврди да је застој допустиве природе, број
испаљених хитаца биће записан, а у нову мету са одговарајућом нумерацијом серија од
10 хитаца ће бити поновљена.

14.6.7.4.2.

Резултат серије биће одређен на основу збира вредности 10 погодака ниже вредности са
две мете.

14.6.7.4.3.

Ако се догоди застој допустиве природе и други пут, поступак дат у члану 14.6.7.4.2.
ПТП ССС се примењује у целости стим што се као постигнут резултат рачунају најниже
вредности погодака из три серије.

14.6.7.4.4.

Ако такмичар није у стању да заврши гађање, резултат ће бити одређен на основу збира
онолико погодака колико те такмичар успео да испали.

14.6.7.5.

Оцена погодака код застоја недопустиве природе:

14.6.7.5.1.

Ако путем прописане процедуре судија утврди да је застој недопустиве природе биће
примењена одредба дата у члану 14.6.7.4.1. ПТП ССС.

14.6.7.5.2.

Резултат серије биће одређен на основу збира вредности 9 погодака најниже вредности
са две мете.

14.6.7.5.3.

Ако се догоди застој недопустиве природе и други пут, поступак дат у члану 14.6.7.4.3.
ПТП ССС се примењује у целости с тим што ће се као постигнут резултат рачунају
најслабији погоци из три серије.

14.6.7.5.4.

Ако такмичар није у стању да заврши гађање резултат ће бити одређен на 0снову збира
онолико погодака колико је такмичар успео да испали .

14.6.7.5.5.

Код недопустивих застоја коначно утврђен резултат увек се умањије за два круга.

14.6.8.

Правила за гађање серијским пиштољем великог калибра домаће производње:

14.6.8.1.

Програм гађања дат је у табели „Ц“ програма-домаћег програма у члану 14.6.3.ПТП ССС

14.6.8.2.

Гађање се изводи у складу са одредбама ОТП и ПТП ИССФ за дисциплине на 25 метара.

14.6.9.

Застоји

14.6.9.1.

Сваки пут кад дође до застоја у гађању серијским пиштољем великог калибра домаће
производње, такмичар је дужан да пиштољ одложи на сточић или клупицу, са устима
цеви окренутим ка мети и да подигне руку што означава застој.

14.6.9.2.

Сви застоји биће разрешени у складу са одредбама ОТП и ПТП ИССФ за дисциплине
гађања на 25 метара и чланом 14.6.7. ПТП ССС.

14.7.0.

СЛУЖБЕНО ОСОБЉЕ ТАКМИЧЕЊА

14.7.1.

На свим такмичењима у дисциплинама „А“, „Б“ и „Ц“ програма службено особље
такмичења одрђује се у складу са одредбама ОТП ИССФ и ССС.

14.8.0.

РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА И ЕЛИМИНАЦИОНА ГАЂАЊА

14.8.1.

За такмичења из члана 13.5.0. ОТП ССС мора се благовремено објавити распоред
такмичења по датумома, дисцоплинама и категоријама.

14.8.2.

Једном објављен распоред такмичења не може се мењати.

14.8.3.

Уколико се организују елиминациона гађања организатор ће поступити у складу са
одредбама ОТП и ПТП ИССФ за пушку и пиштољ.

14.8.4.

Учесницима сваког од такмичења из чланова 13.5.1. 13.5.2. и 13.5.3. ОТП ССС распоред
такмичења по досциплинама и категоријама мора да се достави најкасније пет дана пре
одржавања такмичења.

14.10.0.

ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА РЕЗУЛТАТА

14.10.1.

У организацијама ССС на такмичењима из члана 13.5.0. ОТП ССС у поступку
оцењивања резултата и вредности погодака примењују се методи и начела садржана у
ОТП ИССФ.

14.10.2.

За серијско оружје из чланова 13.5.2. и 13.5.3. ОТП ССС важе следећа мерна помагала:

14.10.2.1.

Серијска ваздушна пушка
- пречник мерне плоче= 13,5 мм(+ 0,00 до -0,05 мм)
- пречник осовине = 4.5. мм.
- дужина осовине = 10 д0 15 мм.

14.10.2.2.

Полуаутоматска пушка ПАП
- пречник мерне плоче = 13,5,мм.(+ 0,05 до – 0,00 мм)
- пречник осовине 7,6 мм.
- дужина осовине = 10 до 15 мм.

14.10.2.3.

Серијски пиштољ великог калибра домаће производње
- прећник мерне плоче = 9,65 мм (+ 0,05 до – 0,00 мм)
- пречник осовине 7,6, мм.
- дужина осовине 10 д0 15 мм.

14.10.3.

Одређивање пласмана код једнаких резултата

14.10.3.1.

Код једнаких резултата у целости се примењују одредбе ОТП и ПТП ИССФ.

14.10.3.2.

Код једнаких резултата после финалног гађања ПАП-ом примењују се одредбе чланова
14.6.6.3.5. и 14.6.6.3.6. ПТП ССС.

14.10.3.3.

Код једнаких резултата у гађању серијским пиштољем великог калибра домаће
производње, такмичари приступају распуцавању за пласман од 1-3 места, а за пласман
од 4-8- места одлучије бољи резултат у делу брзог гађања.

14.11.0.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

14.11.1.

Овиа Правила садрже све измене и допуне које је усвојио Управни одбор Стрељачког
савеза Србије до 28.12.2017.године. и са Правилима ИССФ чине целину.

14.12.0.

ИНДЕКС
Безбедност
Војничка пушка калибар 7,9
Застоји
Застоји допустиве природе ПАП
Застоји допустиве природе ПАП
Застоји, серијски пиштољ великог
калибра домаће производње
Једнаки резултати после финала ПАП
Једнаки резултати сериски пиштољ
великог калибра домаће производње
Команде секторских судија у брзом
делу гађања ПАП
Контрола оружја и опреме
Мете за такмичења
Мета за серијску ваздушну пушку
Мета за малокалибарску пушку
Мета за војничку пушку
Мета за полуаутоматску пушку ПАП
Мете за серијски пиштољ великог
калибра домаће производње
Муниција
Мерно помарало за сер.вазд,пушку
Мерно помагало за полуат.пушку
Мерно помагао за сериски пиштољ
великог калибра домаће производње
Опште одредбе
Оружје, муниција, опрема
Опрема
Оцена погодака код застоја допусустиве
природе ПАП

14.2.0.
14.5.3.
14.6.7.
14.6.7.2.
14.6.7.3.
14.10.3.3.
14.10.3.2.
14.10.3.3.
14.6.4.4.
14.9.0.
14.4.0.
14.4.1.
14.4.2.
14.4.3.
14.4.4.
14.4.5.
14.5.6.
14.10.2.1.
14.103.2.
14.10.2.3.
14.1.0.
14.5.0.
14.5.7.
14.6.7.4.

Оцена погодака код застоја недопустиве
природе ПАП
Одређивање пласмана код једаких рез.
Полуаутоматска пушка ПАП 7.62.мм.
Посебна правила за гађање ПАП-ом
Правила за гађаве серијским пиштоњем
велоког калибра домаће производње
Поступак оцењивања резултата
Прелазне и завршне одредбе
Распоред такмичења и елим. Гађања
Стандарди за стрелишта
Серијска ваздушна пушка
Серијска малокалибарска пушка
Серијски пиштољ великог калибра
домаће производње
Стрељачке дисциплине, поступци
и правила
Ставови за гађање
Службено особље такмичења
Табела дисциплина „Б“ развијног прог.
Табела дисциплина „Ц“ домаћег прог,
Финално гађање ПАП-ом

14.6.7.5.
14.10.3.
14.5.4.
14.6.4.
14.6.8.
14.10.0.
14.11.0.
14.8.0.
14.3.0.
14.5.1.
14.5.2.
14.5.5.
14.6.0.
14.6.1.
14.7.0.
14.6.2.
14.6.3.
14.6.6.

СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗА ИЗДАВАЧА:
ОБРАДА И РЕЦЕНЗИЈА
.

Петковић Ненад
Хоман Витомир

