У складу са Законом о спорту (Службени гласник РС, бр. 24/11) и Правилником о
националној категоризацији спортских стручњака(Службени гласник РС бр. 25/13)
Управни одбор Стрељачког савеза Србије је на сеници одржаној 26.12.2013.године
усвојио
ПРАВИЛО
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У
СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ
Члан 1.
Овим Правилом утврђују се критеријуми и мерила за рангирање спортских
стручњака на основу квалитета рада , остварених резултата, степена стручности и
уређује начин додељивања одговарајућег ранга. Под спортским стручњаком у
стрељаштву се подразумева тренер.
Тренер у стрељаштву је занимање лица које учествује у демонстрирању
стрељачких вештина, програмирању, планирању и реализацији стручнопедагошког рада у стрељаштву.
Карактеристични послови тренера у стрељаштву јесу планирање тренажног процеса,
вођење тренинга, контрола припремљености и селекција спортиста, анализа и
корекција тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на такмичењима, вођење
документације рада и постигнутих резултата, припремање извештаја о раду као и
обезбеђење услова за извођење тренинга и тренажног процеса.
Члан 2.
Критеријуми и мерила за рангирање спортских стручњака утврђује се за спортске
гране од посебног значаја за Републику Србију, које су прописом којим се уређује
национала категоризација спортова категорисане од прве до пете категорије.
Одговарајући ранг – спортски статус - Врхунски тренер може бити додељен
стрељачком тренеру који има најмање спортско звање – оперативни тренер
стрељаштва.
Члан 3.
На основу постигнутих спортских резултата својих такмичара на званичним
такмичењима, а у складу са дефинисаним критеријумима, спортски стручњаци се
сврставају у две категорије:
1. ВРХУНСКИ СТРЕЉАЧКИ ТРЕНЕРИ
2. СТРЕЉАЧКИ ТРЕНЕРИ
.
Члан 4.
.
У оквиру категорије 1. ВРХУНСКИ СТРЕЉАЧКИ ТРЕНЕРИ спортски стручњак
може да стекне одговарајуће тренерско звање , и то:
А ) ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР
Б ) МЕЂУНАРОДНИ РАНГ
В ) НАЦИОНАЛНИ РАНГ

Члан 5.
Критеријуми и мерила за рангирање ВРХУНСКИХ СТРЕЉАЧКИХ ТРЕНЕРА су:
А) ВРХУНСКИ СТРЕЉАЧКИ ТРЕНЕР - ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР:
ако је протекле две године радио са једним стрелцем који је стекао спортски
статус врхунски спортиста – заслужни спортиста
Б) ВРХУНСКИ СТРЕЉАЧКИ ТРЕНЕР – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ;
- Ако је у протекле две године радио са двоје спортиста који су стекли спортски
статус најмање врхунски спортиста – међународни ранг
- Ако је у протекле две године радио са једним спортистом који је стакао
спортски статус врхунски спортиста- међународни ранг или са пет спортиста
који су стекли спортски статус најмање врхунски спортиста- национални ранг;
В) ВРХУНСКИ СТРЕЉАЧКИ ТРЕНЕР-НАЦИОНАЛНИ РАНГ;
- ако је у протекле две године радио са пет стрелаца који су стекли спортски
статус најмање врхунски спортиста – национални ранг,
ако ради , или је радио у протекле две године са двоје спортиста који су стекли
спортски статус врхунски спортиста – национални ранг или са пет спортиста који су
стекли спортски статус најмање перспективни спортиста
Члан 6.
Рангирање Врхунских стрељачких тренера врши Олимпијски комитет Србије
једанпут годишње, у складу са Законом о спорту( у даљем тексту; Закон) и овим
Правилником.
Олимпијски комитет Србије врши рангирање Врхунских стрељачких тренера на
основу документације коју доставља Стрељачки савез Србије до 15. фебруара текуће
године.
Документација из става 1. овог члана обавезно садржи:
- име и презиме спортског стручњака,
- место, дан, месец и годину рођења,
- назив организације у области спорта у којој тренер обавља спортску активност,
- доказе о оствареним резултатима у претходној години,
- податке где и када су спортисти са којима је радио остварили потребан
резултат и оверен билтен са такмичења на којима су стрелци остварили тај
резултат.
- Подаци из документације из става 2. упоређују се са подацима из матичне
евиденције стрељачких тренера у спорту који се води у складу са Законом.
Члан 7.
Олимпијски комитет Србије врши рангирање Врхунских стрељачких тренера
доношењем акта о додели одговарајућег ранга – спортског статуса до 15 марта текуће
године.
Подаци о извршеном рангирању доставаљају се министарству надлежном за
омладину и спорт, који те податке објављује на свом сајту у року од 15 дана од
извршеног рангирања.
На акт о извршеном рангирању спортских стручњака може се уложити приговор
министру надлежном за послове спорта у року од 15 дана од дана објављивања
рангирања на сајту Министарства.

Олимпијски комитет Србије издаје спортском стручљаку , на његов захтев, уверење
о извршеном рангирању, у складу са Законом.
Члан 8.
У оквиру оквиру категорије 2. СТРЕЉАЧКИ ТРЕНЕР, спортски стручњак може да
стекне одговарајуће тренерско звање и то:
А) ТРЕНЕР 1. РАЗРЕДА
Б ) ТРЕНЕР 2. РАЗРЕДА
В) ТРЕНЕР 3. РАЗРЕДА
Члан 9.
Критеријуми и мерила за рангирање СТРЕЉАЧКИХ ТРЕНЕРА су:
А) ТРЕНЕР 1. РАЗРЕДА
Ово звање може стећи тренер
 који у клубу ради или је радио 10 и више година као тренер било које категорије
такмичара од чега најмање 50% са категоријом кадети.


који је као тренер имао два или више стрелца који су били чланови јуниорске
или сениорске државне репрезентације.
који је са својим стрелцима освојио 8 и више медаља на државним првенствима.
доказ о освојеним медаљама са укупно 90 и више бодова из табеле.



Б)

ТРЕНЕР 2. РАЗРЕДА

Ово звање може стећи тренер:
 који у клубу непрекидно ради или је радио као 5 и више година. као тренер било
које категорије од чега најмање 50% са категоријом кадети.
 који је имао једног или више стрелаца који су били чланови државне
репрезентације
 који је са својим стрелцима освојио 3 и више медаља на државним првенствима
 да се активно бавио стрељачким спортом 5 и више година за које време је
учествовао најмање три године на државним првенствима.
 доказ о освојеним медаљама са укупно 60 и више бодова из табеле.
В)

ТРЕНЕР 3. РАЗРЕДА

Ово звање може стећи тренер:
 који у клубу ради или је радио 3 и више година као тренер кадетских категорија
 који је имао једног или више стрелаца који су били чланови државне
репрезентације.
 који је са стрелцима освојио једну или више медаља у појединачној или екипној
конкуренцији на државном првенству,
 доказ о освојеним медаљама са укупно 30 и више бодова из табеле.

Члан 10.
БРОЈ БОДОВА ЗА ОСВОЈЕНЕ МЕДАЉЕ НА ПРВЕНСТВИМА СРБИЈЕ

Врста медаље

Екипне медаље
Појединачне медаљe
УКУПНО

Врста
медаље
Зл.
Ср.
Бр
Зл.
Ср
Бр.

Вредност
медаље у
бодовима
12
8
5
8
5
3

Број
Укупна
освојених вредност у
медаља
бодовима

БОДОВА

.
Члан 11
Заинтересовани појединци, клубови и Удружење стрељачких тренера Србије
могу да поднесу захтев за доделу тренерског звања и у том случају треба да доставе
доказе о испуњености услова.
Члан 12.
Тренери који су стекли услов за стицање одређеног звања по овом Правилу пре
ступања на снагу Правила о категоризацији спортских стручњака (15.03.2013.) не
морају да испуњавају услове из Члана 2. став 2. овог Правила.
Члан 13.
Категорисање тренера у првој години од ступања на снагу овог Правила врши се
независно од ранијих звања.
.
Члан 14.
Ово Правило ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној
табли и сајту Савеза.

ПРЕДСЕДНИК СС СРБИЈЕ
Синиша Машовић

