На основу члана 30. ст. 1. т. 3а Статута Стрељачког савеза Србије, усвојеног на седници од 24.
априла 2014. године, Управни одбор Савеза, на седници одржаној 30.11.2015. године усвојио је
ПРАВИЛНИК О РЕКОРДИМА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
1.0. Рекорди ССС у дисциплинама спортског стрељаштва признају се на основу
правила ИССФ-а и ОТП ССС.
1.1. Рекорди се воде у екипној и појединачној конкуренцији за категорије: сениори,
сениорке, јуниори, јуниорке, млађи јуниори, млађе јуниорке, кадети и кадеткиње,
пионири и пионирке у дисциплинама које су на програму ССС.
1.2. Рекорди у сениорским категоријама се признају само ако су постигнути на
такмичењима за сениорске категорије.
1.3. Рекорди у млађим категоријама се признају ако су постигнути на такмичењима у
својој или старијим категоријама.
2.0. Рекорди се признају на:
 Првенствима Србије
 Финалима Купа Србије
 Свим међународним такмичењима где учествују такмичари из најмање пет земаља у
дисциплини.
3.0. Под појмом рекорд подразумева се резултат који је исти или већи од постојећег рекорда.
Рекорд може бити изједначен или оборен. У оба случаја такмичар или екипа су носиоци
рекорда.
3.1. Рекорди се воде одвојено: за основни резултат и за резултат финалa.
3.2. Рекорди су равноправни без обзира да ли су постигнути на електронским или
папирним метама, ако су оне по ОТП ССС.
3.3. Да би рекорди били верификовани у Протоколу са домаћих такмичења потребна је
оцена:
 квалитета и исправности стрелишта
 квалитета и исправности мета
 нивоа и квалитета организације такмичења
 приговора и жалби.
4.0. За праћење рекорда задужена је Стручна комисија. Стручна служба Савеза обавезна је да
по добијању Билтена и Протокола са такмичења, одмах евидентира изједначене и оборене
рекорде.
4.1. Листа рекорда објављује се у билтенима број 1 свих домаћих такмичења на којима
се признају рекорди.
4.2. Званична листа рекорда доставља се свим верификованим чланицама на крају
године.
5.0. Верификацију рекорда врши Управни одбор Савеза на предлог Стручне комисије на првој
наредној седници.
6.0. Признања за изједначене и постигнуте рекорде у току такмичарске сезоне додељује
Управни одбор Савеза посебном Одлуком.
7.0. Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2015. године.

Београд, 30.11.2015.

Председник Управног одбора ССС
Синиша Машовић

