ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ КУП ТАКМИЧЕЊА ССС
1.0.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ КУП ТАКМИЧЕЊА

Куп такмичење ССС има за циљ подизање на виши ниво такмичења из Календара ССС која се
бодују и вреднују за избор такмичара у састав репрезентације Србије, за категоризацију
спортиста, за бодовање спортиста за стипедније, за одређивање учесника Кампа перспективних
стрелаца Србије, као и за подизање спортско-такмичарских резултата.
2.0.

ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА

2.1.

Куп такмичење ССС се организује у 3 дела:
1. Куп такмичење ваздушним оружјем за јуниоре, јуниорке, сениоре и сениорке, пушка и
пиштољ, А програм у појединачној конкуренцији и за сениоре и сениорке, пушка и
пиштољ, А програм у екипној конкуренцији.
2. Куп такмичење ваздушним оружјем за пионире, пионирке, кадете, кадеткиње, млађе
јуниоре и млaђе јуниорке, пушка и пиштољ, Б програм у појединачној конкуренцији.
3. Куп такмичење МК оружјем и ПСП за јуниоре, јуниорке, сениоре и сениорке, А програм у
појединачној конкуренцији.

2.2.

Куп такмичење ССС се састоји из:
1. До 5 квалификационих кола за јуниоре, јуниорке, сениоре и сениорке. Број и термини
квалификационих кола у екипној конкуренцији су исти као у појединачној конкуренцији.
2. До 3 квалификациона кола за пионире, пионирке, кадете, кадеткиње, млађе јуниоре и
млађе јуниорке.
3. Финалног такмичења у коме учествује по 10 такмичара у свакој категорији и дисциплини
(изузев у случају примене члана 7.2. овог Правилника када може наступити и више
такмичара).
4. Финалног такмичења у екипној конкуренцији у коме учествује до 8 квалификованих
екипа.
5. Стручна комисија одређује број кола Купа на основу Календара такмичења.

3.0.

ДИСЦИПЛИНЕ И КАТЕГОРИЈЕ

3.1.

ВАЗДУШНА ПУШКА
Пионири
Пионирке
Кадети
Кадеткиње
Мл. јуниори
Мл. јуниорке
Јуниори
Јуниорке
Сениори
Сениорке

3.2.

МК ПУШКА
Јуниори
Јуниорке
Сениори
Сениорке

20 дијабола
20 дијабола
60 дијабола
40 дијабола
60 дијабола
40 дијабола
60 дијабола
40 дијабола
60 дијабола
40 дијабола

60 лежећи, 3х40
60 лежећи, 3х20
60 лежећи, 3х40
60 лежећи, 3х20

ВАЗДУШНИ ПИШТОЉ
Кадети
60 дијабола
Кадеткиње
40 дијабола
Мл. јуниори
60 дијабола
Мл. јуниорке
40 дијабола
Јуниори
60 дијабола
Јуниорке
40 дијабола
Сениори
60 дијабола
Сениорке
40 дијабола

МК ПИШТОЉ
Јуниори
Јуниорке
Сениори
Сениорке

Пиштољ сл. избора
Спорт пиштољ 30+30
Пиштољ сл. избора
Спорт пиштољ 30+30

3.3

ПИШТОЉ СРЕДИШЊЕГ ПАЊЕЊА
Сениори
30+30

4.0.

РАНГИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА

4.1.

На колима Купа, кадетски резултати се вреднују у кадетској и у млађе јуниорској
категорији, а након тога се праве бодовне ранг листе за кадете и млађе јуниоре за
Финално коло Купа ССС на ваздушном оружју у свим дисциплинама.

4.2.

На колима Купа, јуниорски резултати се вреднују у јуниорској и у сениорској категорији, а
након тога се праве бодовне ранг листе за јуниоре и сениоре за Финално коло Купа ССС
на МК и ваздушном оружју у свим дисциплинама, осим у дисциплини Пиштољ
средишњег паљења, где је јединствена категорија.

5.0.

ПРАВО НАСТУПА

5.1.

Право наступа имају сви лиценцирани такмичари, који у календарској години, у којој се
одржава Финале Купа навршавају:
 Јуниори и јуниорке
- 20 година
 Млађи јуниори и млађе јуниорке
- 18 година
 Кадети и кадеткиње
- 16 година
 Пионири и пионирке
- 15 година

5.2.

Такмичари и такмичарке не могу започети своје учешће у Куп такмичењу, чији циклус
почиње у претходној календарској години, ако не испуњавају услов из тачке 5.1.

5.3.

Јуниори и јуниорке могу да буду у саставу екипа сениора и сениорки.

6.0.

БОДОВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНИХ ТАКМИЧЕЊА

6.1.

На квалификационим колима Купа ССС бодује се првих 10 такмичара по редоследу:
12,10,8,7,6,5,4,3,2 и 1 бод.
На квалификационим колима Купа ССС ваздушним оружјем бодује се првих 8 екипа по
редоследу: 10,8,6,5,4,3,2 и 1 бод. Екипу клуба чине 3 члана са најбољим резултатима.

6.2

7.0.

ФИНАЛЕ КУПА ССС

7.1.

У финалном колу Купа ССС у основном делу такмичи се по 10 такмичара у свим
категоријама и дисциплинама, који су у квалификационим колима освојили највише
бодова. У случају истог броја бодова, пласман за улазак у финално коло одређује се на
основу већег броја бодова у последњем колу, предпоследњем итд.
У финалном колу Купа ССС такмичи се до 8 екипа у сениорским категоријама у
дисциплинама ваздушним оружјем, који су у квалификационим колима освојили највише
бодова. У случају истог броја бодова, пласман за улазак у финално коло одређује се на
основу већег броја бодова у последњем колу, предпоследњем итд.
Стрелци-репрезентативци који због наступа на светским такмичењима нису у
могућности да наступају на неком колу Купа, а нису се пласирали за Финално коло Купа,
имају право наступа на Финалном колу Купа као последњепласирани.
Ако се такмичење одржава у два дана, првог дана наступају пионири, кадеткиње и
млађе јуниорке, а другог дана пионирке, кадети и млађи јуниори. Ако се такмичење
одржава у једном дану, прво наступају пионири и пионирке, затим кадети/ње и млађи
јуниори/ке у пиштољу, и на крају кадети/ње и млађи јуниори/ке пушком.
У Финалном колу, млађи јуниори, млађе јуниорке, јуниори, јуниорке, сениори и сениорке
гађају основни део плус финале (8 такмичара), у олимпијским дисциплинама. У
неолимпијским дисциплинама гађа се само основни део.
Пионири, пионирке, кадети и кадеткиње гађају само основни део. Пионири и пионирке из
исте дружине/клуба наступају на узастопним стрељачким местима.
Генерални пласман за Куп ССС изводи се на основу резултата постигнутих само на
Финалном колу.
Такмичари, финалисти Купа, који из било ког разлога не могу да учествују на Финалном
колу Купа ССС, дужни су, преко својих клубова, да обавесте организатора о томе
најкасније 48 сати пре наступа. Уместо такмичара који је отказао учешће на Финалном
колу Купа ССС, организатор позива следећег по пласману најкасније 24 сата пре
наступа.
Финалисти Купа у екипној конкуренцији пријављују своје саставе екипа организатору
најкасније 7 дана пре наступа уз могућност измене екипе на сам дан такмичења пре
наступа првог члана екипе.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12.

Ако у некој категорији и дисциплини нема 8 такмичара са бодовима, у тој дисциплини се
неће одржати финално такмичење за Куп ССС, него ће се одржати само контролно
такмичење.
Ако у некој категорији и дисциплини нема квалификоване и пријављене најмање 3
екипе, у тој дисциплини се неће одржати финално такмичење за Куп ССС.
Ако се на Финалном колу за Куп ССС не појави квалификовани такмичар, а организатор
није обезбедио учешће следећег такмичара са ранг листе, у тој дисциплини ће се
одржати финално такмичење за Куп ССС.

8.0.

ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА

8.1.

У квалификационим колима врши се проглашење победника у кадетској и обједињеној
млађе јуниорској категорији (кадети и млађи јуниори), јуниорској и обједињеној
сениорској категорији (јуниори и сениори).
У квалификационим колима, ССС обезбеђује дипломе, а организатор медаље или
пехаре и по могућности пригодне робне награде за прва три такмичара у свакој
категорији и дисциплини.
У Финалном колу Купа ССС награђује прва 3 такмичара у свакој категорији и
дисциплини и то: дипломама, медаљама и по могућности пригодним робним или
новчаним наградама.
У Финалном колу Купа ССС награђује прве 3 екипе у свакој категорији и дисциплини и
то: дипломама, плакетама и по могућности пригодним робним или новчаним наградама.

8.2.

8.3.

9.0.

РЕГУЛАРНОСТ

9.1.

За регуларност такмичења одговорна је Судијска комисија ССС. Класификациона
комисија на сваком колу Купа, поред класификације резултата бодује такмичаре и екипе
за Финале Купа. Стручна служба ССС врши контролу листе финалиста и дистрибуира
је.

10.0.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а важи од јануара 2015. године.

У Београду, јануара 2015. године
Управни одбор ССС

