ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ВРХУНСКИМ СТРЕЛЦИМА
1.0. Овим Правилником утврђују се услови, критеријуми, рокови и начини одређивања
стипендиста врхунских стрелаца, који стичу право на добијање стипендија.
1.1.Број стипендиста и висину стипендија утврђује Републички орган надлежан за спорт.
1.2.Стипендије се исплаћују спортистима преко Стрељачког савеза Србије.
2.0. Право на стипендију имају врхунски стрелци:
 који редовно тренирају, наступају на такмичењима и испуњавају обавезе према
репрезентацији Србије.
 који су у протеклој календарској години стекли или потврдили звање врхунског спортисте
на основу Правилника о критеријумима за категоризацију врхунских спортиста Спортског
савеза Србије:
-Заслужни спортиста
-Спортиста међународног разреда
-Спортиста савезног разреда
 против којих се не води дисциплински или кривични поступак.
3.0. Изузетно од члана 2.0. право на остваривање стипендије имају и врхунски стрелци који у
периоду за који су одређени да примају стипендију, не тренирају и не наступају на такмичењима,
због повреде или боловања, а у протеклој календарској години су стекли право по основама из
члана 2.0., као и на основу члана 8.0. овог Правилника.
4.0. Стрелци који стичу право на стипендију одређују се Листом, коју утврђује Стручна комисија
на основу збира остварених бодова, и то:
 бодова на основу резултата постигнутих на критеријумским такмичењима
 бодова на основу стеченог звања врхунског спортисте
 бодова на основу годишње ранг листе такмичара Стрељачког савеза Србије
4.1. Право на стипендије по аутоматизму, стичу стрелци, који на званичним такмичењима ЕСЦ
и ИССФ освоје појединачне медаље, квоте за ОИ или изједначе или оборе Светски рекорд,
уколико испуњавају опште услове из члана 2. овог Правилника, а на основу дате табеле:
БРОЈ
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО
ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ
ФИНАЛЕ СВЕТСКОГ КУПА
СВЕТСКИ КУПОВИ
КВОТА ЗА ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
ИЗЈЕДНАЧЕН ИЛИ ОБОРЕН СВЕТСКИ
РЕКОРД

Јуниори/ке
2 ГОДИНЕ
2 ГОДИНЕ
1 ГОДИНА

2 ГОДИНЕ

Сениори/ке
4 ГОДИНЕ
4 ГОДИНЕ
2 ГОДИНЕ
2 ГОДИНЕ
1 ГОДИНА
ДО ОИ
4 ГОДИНЕ

4.2. Стрелци који су освојили 4.-8. места на такмичењима под редним бројем 1, 2 и 3 у сенирској
категорији, аутоматски стичу право на стипендију за половину временског периода предвиђеног
за освајаче појединачних медаља.
5.0. Бодовање на основу резултата постигнутих на критеријумским такмичењима
5.1. Бодују се 4 резултата у сезони која доносе највише бодова са критеријумских такмичења
које одређује Стручна комисија на почетку године, и она представљају додатак овом
Правилнику.
5.2. Резултати ће се бодовати на основу ранга такмичења, и то:
Први ранг:
- КОЛА КУПА ССС НА ВАЗДУШНОМ И МК ОРУЖЈУ
Други ранг:
- ФИНАЛЕ КУПА ССС
- ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
- ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА

- ВЕЛИКА НАГРАДА НОВОГ САДА
- МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ РУШЕ
- МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МИНХЕН
- ПРВЕНСТВО ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
- МЕДИТЕРАНСКЕ ИГРЕ
- УНИВЕРЗИЈАДА
- СТУДЕНТСКО ПРВЕНСТВО СВЕТА
- СВЕТСКИ КУПОВИ
- РЕЗУЛТАТ КОЈИМ ЈЕ ПРИЗНАТ ИЗЈЕДНАЧЕН ИЛИ ОБОРЕН ДРЖАВНИ РЕКОРД
ПОЈЕДИНАЧНО И НА ТАКМИЧЕЊИМА КОЈА СУ ВАН КРИТЕРИЈУМА ОВОГ ПРАВИЛНИКА
Трећи ранг:
- ФИНАЛЕ СВЕТСКОГ КУПА
- ЕВРОПСКА ПРВЕНСТВА
- СВЕТСКО ПРВЕНСТВО
- ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ
- ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
- ЕВРОПСКЕ ИГРЕ
5.3. Резултати ће се бодовати компјутерски.
5.4. Развијена листа бодованих резултата сва три ранга такмичења ће бити саставни део овог
Правилника.
5.5.Такмичарима се сабирају бодови који су преко вредности норме за спортска звања на основу
табеле резултата Правилника о категоризацији спортиста Спортског савеза Србије, и то:
 за сениоре и сениорке, норма за спортисту међународног разреда
 зa јуниоре и јуниорке, норма за спортисту савезног разреда када наступају у
јуниорској конкуренцији, односно норма за спортисту међунарoдног разреда када
наступају у сениорској конкуренцији
5.6. На једном првенству, где такмичар има више наступа:
(елиминације, квалификације, више дисциплина, више категорија, MQS), бодује се само један
резултат који такмичару доноси највише бодова.
6.0. Бодовање на основу стеченог спортског звања врхунског спортисте



Заслужни спортиста...........................................12 бодова
Спортиста међународног разреда......................8 бодова

7.0. Бодовање на основу ранг листе ССС
7.1. Бодови које је такмичар освојио у једној категорији на основу годишње ранг листе
Стрељачког савеза Србије (у којој је остварио највише бодова), множе се коефицијентом 0,30.
8.0. Листа стипендиста се одређује:
- Аутоматски, на основу члана 4.1.
- На основу укупног збира бодова примењиваће се чланови 5.0., 6.0.и 7.1. овог Правилника, за
такмичаре који нису стекли право на стипендије на основу члана 4.1., или уколико има већи број
такмичара на основу члана 4.1. од броја додељених стипендија од стране Министарства за
омладину и спорт.
- У случају истог збира бодова, на основу више остварених бодова по основу звања, ако је то
исто, на основу више остварених бодова по основу ранг листе.
9.0. Листа стипендиста се доноси после задњег критеријумског такмичења на крају календарске
године.
9.1. Клуб или стрелац, који није задовољан усвојеном листом стипендиста има право жалбе у
року од 15 дана од њеног доношења.
9.2. Одлуку о жалби доноси Управни одбор на првој следећој седници на основу образложења
предлагача листе односно Стручне комисије Савеза.
10.0. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а важи од 1. јануара 2013. године.
Београд, јануара 2013. године
Председник Управног одбора ССС
Обрад Стевановић

