ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА
И КВАЛИФИКАЦИОНЕ НОРМЕ за 2018. годину за Првенства Србије
Дисциплине и категорије
Стандардна ваздушна пушка
сениори, 60 хитаца
сениорке, 60 хитаца
сениорски мешовити парови 2х40 хитаца
јуниори, 60 хитаца
јуниорке, 60 хитаца
јуниорски мешовити парови 2х40 хитаца
млађи јуниори, 60 хитаца
млађе јуниорке, 40 хитаца
млађи јуниори, 3х20 хитаца
млађе јуниорке, 3х20 хитаца
кадети, 60 хитаца
кадеткиње, 40 хитаца
кадети, 3х20 хитаца
кадеткиње, 3х20 хитаца
Стандардни ваздушни пиштољ
сениори, 60 хитаца
сениорке, 60 хитаца
сениорски мешовити парови 2х40 хитаца
јуниори, 60 хитаца
јуниорке, 60 хитаца
јуниорски мешовити парови 2х40 хитаца
млађи јуниори, 60 хитаца
млађе јуниорке, 40 хитаца
кадети, 60 хитаца
кадеткиње, 40 хитаца
МК пушка сл. избора
сениори, 3x40 хитаца
сениори, 60 хитаца лежећи
јуниори, 3x40 хитаца
јуниори, 60 хитаца лежећи
МК спорт пушка
сениорке, 3x40 хитаца
сениорке, 60 хитаца лежећи
јуниорке, 3x40 хитаца
јуниорке, 60 хитаца лежећи
МК пиштољ сл. избора
сениори, 60 хитаца
јуниори, 60 хитаца
Пиштољ средишњег паљења
сениори, 60 хитаца (30+30)
Спорт пиштољ
сениорке, 30+30 хитаца
јуниорке, 30+30 хитаца
Серијска МК пушка
пионири, 3x10 хитаца
пионири, 30 хитаца лежећи
пионирке, 3x10 хитаца
пионирке, 30 хитаца лежећи
Серијска ваздушна пушка
Сениори, 40 хитаца
Сениорке, 40 хитаца
Јуниори, 40 хитаца
Јуниорке, 40 хитаца
пионири, 20 хитаца
пионирке, 20 хитаца
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Серијска МК пушка
Општа категорија, 3х20 хитаца
Општа категорија, 40 хитаца лежећи
Војничка пушка
Општа категорија, 20 хитаца лежећи
Општа категорија, 3х10 хитаца
Ветерани (старији од 55 година), 10 лежећи
ПАП
Општа категорија, 20+10 хитаца
Пиштољ великог калибра,серијски,домаћи
Општа категорија, 20+20 хитаца
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НОВЕ ДИСЦИПЛИНЕ


Нове дисицплине у Програму такмичења за 2018. годину су:
o Мешовити парови ваздушним пиштољем (2х40 хитаца) за јуниорске и сениорске категорије.
o Мешовити парови ваздушном пушком (2х40 хитаца) за јуниорске и сениорске категорије.
o ваздушна пушка тростав (3х20 хитаца) за млађе јуниорске и кадетске категорије.
o ваздушна пушка 60 хитаца за јуниорке и сениорке.
o ваздушни пиштољ 60 хитаца за јуниорке и сениорке.
o мк пушка 3х40 хитаца за јуниорке и сениорке.

ИНФОРМАЦИЈЕ О КУП ТАКМИЧЕЊИМА И ПРАВУ НАСТУПА












Куп ваздушним и мк оружјем А програм, одржава се у категоријама сениора, сениорки, јуниора и јуниорки.
Куп ваздушним оружјем Б програм одржава се у категоријама кадета, кадеткиња, млађих јуниора и млађих јуниорки.
Куп серијском ваздушном пушком, Б програм, одржава се у категоријама пионира и пионирки.
Куп такмичење - екипно одржава се серијском ваздушном пушком, Ц програма. Екипа је састављена од 6 такмичара,
пионир, пионирка, јуниор, јуниорка, сениор и сениорка. Нема квалификационих норми и није обавезан наступ на
регионалном купу.
На колима Купa ССС ваздушним оружјем не гађају се индивидуална финала, већ само у дисциплини мешовитих
парова, мк оружјем се гађају финала.
Финала Купа ССС спроводе се са финалним гађањем.
На колима Купа ССС стандардним ваздушним оружјем која почињу у 2017. години, а завршавају се у 2018. години, и
осталим такмичењима у 2018. години, могу наступати такмичари:
ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ рођени 1998. године и млађи,
МЛАЂИ ЈУНИОРИ И МЛАЂЕ ЈУНИОРКЕ рођени 2000. године и млађи,
КАДЕТИ И КАДЕТКИЊЕ рођени 2002. године и млађи.
ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ рођени 2003. године и млађи.

О НОРМАМА И ПРОГРАМУ ТАКМИЧЕЊА







Екипну норму увек чини збир појединачних норми. Екипа у вишем рангу такмичења може наступити иако норме испуне
2 стрелца, или је неко од стрелаца био заузет репрезентативним обавезама.
Нема квалификационих норми за наступ на Првенству Србије у дисциплинама МК оружјем и ПСП, А и Б
програм, али је обавезан наступ на Регионалном првенству осим ако за репрезентативце није другачије
планирано Програмом репрезентације.
Испуњавање норми није обавезно за такмичаре са актуелним звањем: ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА и СПОРТИСТА
МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА али је обавезан наступ на Регионалном првенству у свакој дисциплини у којој жели
учествовати на ПС.
У Ц програму у дисциплинама ваздушним оружјем нема квалификационих норми, али је обавезан наступ на
Регионалним првенствима, а у дисциплинама МК оружјем и оружјем великог калибра нема обавезе наступа на
Регионалном првенству.
Дисциплине које су предвиђене Правилником такмичења ССС, а нису се одржавале у последње 4 године, скидају се
са Програма такмичења.
Дисциплине које су предвиђене Правилником такмичења ССС, а не налазе се на Програму такмичења ССС, могу се
уврстити у Програм по следећој процедури:
- ако се поднесе захтев Стручној комисији ССС од стране најмање 5 клубова најкасније до 1. октобра текуће године за
наредну такмичарску сезону.

УПРАВНИ ОДБОР ССС

