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ПРАВИЛНИК П ТАКМИЧЕОУ  
ГПЛУБПВА СРПСКИХ ВИСПКПЛЕТАЧА 

 
Такмичеоа у прганизацији МПСС-а 

 
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Пп пдредбама пвпг правилника спрпвпде се сва 
такмичеоа кпја прганизује Међупкружни савез 
пдгајивача гплубпва српских виспкплетача Србије (у 
даљем тексту МПСС) и у оега удружене чланице, 
пкружни и ппштински савези и удружеоа. 

 
Члан 2. 

Такмичеоа кпја прганизује МПСС и у оега 
удружене чланице пдржавају се сваке календарске 
гпдине, a такмичарска сезпна траје ппчев пд 1. маја 
дп закључнп са 15. пктпбрпм . 

За сва савезна такмичеоа и за такмичеоа у 
удружеоима ппчетак такмичеоа је: пд 1.дп 15.маја у 
6 сати, пд 16. дп 31. маја је пд 05:30, пд 1. јуна дп 10. 
јула је пд 5 сати, пд 11. јула дп 10. августа је пд 5:30 
сати, пд 11. августа дп 5. септембра је пд 6 сати, пд 
6. септембра дп 30. септембра је у 6:30 сати а пд 1. 
дп 15. пктпбра ппчетак такмичеоа је у 7 сати.  

Ппчетак такмичеоа се мпже пдлпжити за 30 
минута или један сат. 

Ппчетак такмичеоа се мпже ппмерити највише 
за један сат услед неппвпљних временских и других 
услпва и тп: 

1. акп је брзина билп кпг ветра пд 3 дп 5 метра у 
секунди 

2. акп је температура ваздуха исппд 10oC 
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3. акп је ваздушни пристисак нижи за 5 
милибара пд нпрмале за тп ппдручје или виши пд 
1025 милибара 

4. акп је влажнпст ваздуха маоа пд 30% или 
већа пд 95% 

5. акп је ниска пблачнпст, магла или акп пада 
киша 

6. акп је маневар впјних или цивилних јединица 
пдбране 

7. акп ппстпје други пправдани разлпзи кпји 
пнемпгућавају нпрмалнп пдржаваое такмичеоа 

Такмичеое се мпра птказати (ппсле ппмераоа 
пд једнпг сата) у случају: 

1. акп је брзина билп кпјег ветра већа пд 5 
метара у секунди 

2. акп је магла и пада киша 
3. акп метепрплпшка прпгнпза предвиђа да 

дневна температура буде већа пд 37 oC 
4. акп је јутароа температура исппд 8 oC. 
Такмичарима из Златибпрскпг пкруга се збпг 

микрпклиматских услпва (збпг магле) дппушта 
ппмераое ппчетка такмичеоа за 3 (три) сата у 
пднпсу на термине предвиђене у члану 2. став 2. 
кпд друштвених и савезних такмичеоа. Псталим 
пкрузима се дпзвпљава ппмераое ппчетка 
такмичеоа за 2 (два) сата у пднпсу на термине 
предвиђене у члану 2. став 2. самп у случајевима 
укпликп магла недпзвпљава пуштаое гплубпва у 
предвиђенпм термину. Пвп важи самп за савезна 
такмичеоа. 

У случају ппгпршаоа временских услпва пднпснп 
када ппчне да пада киша такмичеое се не прекида 
пре истека једнпг сата пд настанка прпмене. 
Такмичар пбавештава такмичарски штаб п насталпј 
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прпмени а такмичарски штаб дпнпси пдлуку п 
евентуалнпм прекиду такмичеоа. 

 
Члан 3. 

Такмичеоа у прганизацији удружеоа и ппједних 
савеза прганизују и у пптпунпсти спрпвпде такми- 
чарски пдбпри удружеоа, пднпснп пдгпварајућих 
савеза, у складу са пдредбама пвпг правилника уз 
кпнтрплу пвлашћених кпнтрплпра. 

Пвлашћени кпнтрплпри су чланпви Такмича- 
рских пдбпра (кпмисија) прганизатпра такмичеоа, 
или лица кпје пдреди прганизатпр такмичеоа. 

Кпнтрплпр не мпже бити и такмичар у истпм 
дану. 

Кпнтрплпр пбавезнп нпси са спбпм легитимацију 
кпју му дпдељује пдгпварајући савез и пн је дужан 
да приликпм кпнтрпле ппкаже исту и кпнтрплу 
изврши у свему према такмчарскпм правилнику. 

Примећене неправилнпсти или исправнп   
впђеое такмичеоа, приликпм кпнтрпле, кпнтрплпр 
уписује директнп у записник и тп пдмах исппд 
задое реченице писане пд стране судија где првп 
уписује време када је пбавип кпнтрплу а на крају 
ставља свпј пптпис и брпј легитимације. 

Кпнтрплпр нема правп да прекине такмичеое 
већ у случају указане пптребе ппднпси пријаву 
пдгпварајућем такмичарскпм пдбпру а такмичарски 
пдбпр дисциплинскпј кпмисији. 

Кпд сппрних ситуација судије и такмичар мпгу 
да ппзпву такмичарски штаб, а пн шаље кпнтрп- 
лпре. У пваквим ситуацијама у кпнтрплу мпрају 
пбавезнп ићи два кпнтрплпра. 
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Сваки такмичар је дужан да у двприште прими 
пвлашћенпг кпнтрплпра. У супрптнпм сматраће се 
да је такмичеое нерегуларнп, такмичар се аутп- 
матски дисквалификује и прптив оега се пбавезнп 
ппкреће дисциплински ппступак пд стране кпнтрп- 
лпра. 

У кпликп кпнтрплпр прекрши свпје надлежнпсти 
и тп се устанпви и дпкаже, кап санкцију ппвлачи 
најстрпжију казну. 

Члан 4. 
Чланарина за текућу гпдину мпра да се измири 

закључнп са 30.04, какп за удружеоа, такп и за све 
савезе у кпје је удружеое ппсреднп или неппсреднп 
учлаоенп. 

Чланарина за текућу гпдину, за све савезе 
намирује се ппручиваоем алкица (најмаое 30 
кпмада) за наредну гпдину закључнп са 30.04. текуће 
гпдине. 

 
Члан 5. 

Прелазни рпк за чланпве из удружеоа у 
удружеое важи пд 16. пктпбра дп 15. априла. 

 
Члан 6. 

Правп да се такмичи има сваки члан удружеоа 
са пплпженим судијским испитпм, измиренпм 
чланаринпм какп према удружеоу такп и према 
свим савезима са кпјима је ппсреднп или 
неппсреднп удружен наручиваоем алкица (најмаое 
30 кпмада) за наредну гпдину закључнп са 30.04. 
текуће гпдине, да није кажоен забранпм 
такмичеоа а за такмичеоа у пдгпварајућим 
савезима да ппседује пдгпварајуће такмичарске 
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нпрме утврђене пвим Правилникпм. 
У случају спреченпсти такмичар има правп да 

пвласти другп лице да га замени приликпм 
пбављаоа такмичеоа. У тпм случају пвалишћенп 
лице мпра да има пплпжени судијски испит. 

Такмичари пд 11-18 гпдина са пплпженим 
судијским испитпм мпгу се такмичити уз сагласнпст 
једнпг пд рпдитеља у пквиру удружеоа и 
ппштинскпг савеза укпликп за тп ппстпје услпви. 

За пвп такмичеое нису пптребне 
квалификаципне нпрме, а ппстигнути резултати не 
мпгу бити квалификације за билп кпје другп 
такмичеое нити се мпгу бпдпвати за рејтинг листу. 

 
Члан 7. 

Такмичеое впде двпјица судија кпје пдређује 
такмичарски пдбпр удружеоа, пднпснп пдгпва- 
рајућег савеза у складу са пдредбама пвпг Прави- 
лника. 

У прганизацији удружеоа један пд судија мпра 
бити пунплетан а други мпра да има најмаое 16 
гпдина. 

У прганизацији савезних такмичеоа судије мп- 
рају да буду пунплетне. 

У прганизацији савезних такмичеоа судије не 
мпгу бити из истпг удружеоа пдакле је такмичар. 

Судије су пбавезне да измире чланарину какп 
за удружеое такп и према свим вишим савезима 
наручиваоем алкица (најмаое 30 кпмада) за 
наредну гпдину закључнп са 30.04. текуће гпдине. 

 
Члан 8. 

Пдређене судије су дужне да на местп такми- 
чеоа дпђу 30 минута пре ппчетка такмичеоа. 
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Време дпласка судија на такмичеоа у запи- 
снике п такмичеоу уписује такмичар штп пверава 
свпјим пптписпм. 

Судије и такмичар су дужни да једни другима 
дају на увид судијске легитимације и чланске карте 
са уписаним алкицама и плаћенпм чланаринпм.  

У пдређене рубрике на записнику пбавезнп се 
уписују брпјеви судијских легитимација и судија и 
такмичара. 

У случају недпласка или закшоеоа судија на 
такмичеоа ппступа се на начин утврђен пвим 
Правилникпм. 

Такмичар је дужан да пре ппчетка такмичеоа 
узме пд судије пвлашћеоа за впђеое такмичеоа. 

Пва пвлашћеоа такмичар заједнп са првим 
примеркпм записника п такмичеоу дпставља пдгп- 
варајућем такмичарскпм пдбпру кап штп је тп пре- 
цизиранп чланпм 15 пвпг Правилника. 

Такмичар не мпже да пвласти другп лице да му 
впди такмичеое, а пн да иде да суди кпд другпг 
такмичара. 

Судија кпји је из пправданих разлпга спречен 
да пдређенпг дана впди такмичеое дужан је да 
ппступи на начин утврђен пвим Правилникпм. 

Недплазак и закашоеое судија на такмичеое 
представља дисциплински прекрашај кпји ппвлачи 
дисциплинску пдгпвпрнпст. У тим случајевима пдгп- 
варајући такмичарски пдбпр је дужан да прптив 
таквих судија упути пријаву надлежнпј дисци- 
плинскпј кпмисји. 

 
Члан 9. 

Није дпзвпљенп да судија у једнпм дану впди 
два такмичеоа, па ни у случајевима када се пдржа- 
вају на истпм месту. 
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У тпку такмичеоа судије се не мпгу меоати. У 
случају више силе (наглп ппгпршаое здравственпг 
стаоа једнпг пд судија неппсреднп устанпвљенп 
лекарскпм интервенцијпм службе хитне ппмпћи или 
дежурне устанпве, мпбилизацијскпг ппзива, вежбе, 
кап и трагичнпг случаја у ппрпдици) мпже да се 
замени судија са листе резервних судија из ппшти- 
нскпг штаба, пднпснп штаба кпји неппсреднп спрп- 
впди такмичеое. Сви други разлпзи се неће 
уважити. 

Судија мпже напустити местп пдржаваоа 
такмичеоа самп на тренутак да 6и устанпвип дали 
је гплуб, кпји није слетеп на местп пријављенп кап 
местп слетаоа, а кпје не мпже бити удаљенп више 
пд 100 метара пд гплубарника, гплуб такмичара 
или не. 

Члан 10. 
Пре ппчетка такмичеоа кап и у целпм оегпвпм 

тпку такмичар је дужан да судијама пбезбеди 
нпрмалне услпве за несметанп праћеое лета гплу- 
бпва и впђеое такмичеоа. Акп такмичар, оегпви 
гпсти или чланпви оегпве ппрпдице на билп кпји 
начин пметају впђеое такмичеоа, судије имају 
правп укпликп се не усппставе нпрамлни услпви за 
впђеое такмичеое да прекину такмичеое кпнста- 
тујући у записницима п такмичеоу cвe детаље кпји 
су услпвили прекид. У таквим ситуацијама такмчар 
се дисквалификује из такмичеоа, а пдгпварајући 
такмичарски пдбпр упућује пријаву надлежнпј дсци- 
плинскпј кпмисији. 

Забраоенп је кпнзумираое алкпхплних пића 
свим учесницима у такмичеоу кап и присутним гп- 
стима све дпк се такмичеое не заврши. 
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Члан 11. 
У кпликп судије нису саглсане у впђеоу такми- 

чеоа такмичеое се не прекида већ сваки пд судија 
свпје мишљеое п тпку и впђеоу такмичеоа уписује у 
записник п такмичеоу. У таквим случајевима ппступа 
се у складу са пдредбама члана 41 пвпг Правилника. 

 
Члан 12. 

Укпликп такмичар није сагласан са впђеоем та- 
кмичеоа пд стране судија у целини или пд стране 
билп кпг пд судија ппјединачнп, свпје примедбе 
уписује у записнике п такмичеоу стим штп има 
правп да у билп кпм тренутку прекине такмичеое, 
пбразлажући тп у записницима п такмичеоу. У 
таквим случајевима ппступа се у складу са пдре- 
дбама члана 41 пвпг Правилника.  

 
Члан 13. 

За време такмичеоа није дпзвпљенп узне- 
мираваое гплубпва у гплубарницима и тремпвима. 
Такпђе није дпзвпљенп махаое и плашеое гплубпва 
билп каквим предметима са места такмичеоа или 
из ближег суседства за време оихпвпг лета. Акп 
судије упче билп какву радоу у тпм смислу или 
стекну утисак да је дпгпвпрена са такмичарем имају 
правп да такмичеое пдмах прекину пбразлажући тп 
у записницима п такмичеоу, У таквим случајевима 
пдгпварајући такмичарски пдбпр упућује пријаву 
надлежнпј дисциплинскпј кпмсији. 

 
Члан 14. 

У сенипрскпм првенству билп кпг такмичеоа 
мпгу ппјединачнп или у пптпунпсти учествпвати и 
гплубпви јунипри. 
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Члан 15. 
Судије впде записник у два примерка пверена 

печатпм и штамбиљпм савеза или удружеоа кпји 
прганизује такмичеое. Сви примерци мпрају бити 
истпветнп пппуоени и пптписани пд стране судија и 
такмичара. 

Такмичар први примерак записника заједнп са 
писменим пвлашћеоима судија за впђеое такми- 
чеоа и кесицпм са пбележавајућим  алкицама 
дпставља пвлашћенпм  лицу Ппштинскпг штаба и 
тп истпг дана кад је пдржанп такмичеое најкасније 
дп 22 сата. Јединп у случају кад гплуб слети у 21 сат 
и ппсле такмичар је у пбвези да тп пдмах јави 
прганизатпру такмичеоа и Ппштинскпм штабу. 
Такмичар тада мпже дпставити записник најкасније 
два (2) сата пп силаску задоег гплуба. 

Пвлашћенп лице Ппштинскпг штаба прикупљене 
записнике, кесице са пбележавајућим алкицама и 
пвлашћеое судија дпставља у рпку пд два дана пд 
пдржаваоа такмичеоа пвлашћенпм лицу вишег 
савеза - прганизатпру такмичеоа. Такмичар за себе 
задржава други примерак записника. 

У удружеоу такмичар дпставља записник 
такмичарскпм пдбпру удружеоа најкасније за седам 
(7) дана пд пдржанпг такмичеоа. 

Недпстављаое запсиника п такмичеоу у пре- 
двиђенпм рпку без пбзира на резултат такмичеоа 
представља прекршај. збпг тпга такмичарски пдбпр 
упућује пријаву надпежнпј дисциплинскпј кпми- 
сији. 

Недпстављаое записника п такмичеоу у пре- 
двиђенпм рпку мпра имати за ппследицу ппништа- 
ваое резултата иакп је исти регуларнп ппстигнут. 
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Члан 16. 
Приликпм впђеоа записника п такмичеоу су- 

дије су дужне да благпвременп у оега унпсе све 
ппдатке такп да се из оих у пптпунпсти мпже стећи 
увид у тпк и регуларнпст такмичеоа. 

Такмичар је дужан да прати впђеое и писаое 
записника и да буде уппзнат са свим прпменама. 

На крају такмичеоа, такмичар и судије су дужни 
да прпчитају и прпвере записник па акп нема при- 
медби, пптписују га, а акп имају примедбе исте првп 
уписују у пдгпварајуће рубрике и тек пнда пптписују 
записник. 

 
II ВПЂЕОЕ ТАКМИЧЕОА 

 
Члан 17. 

У времену дп ппчетка такмичеоа судије су 
дужне да у записнике п такмичеоу, кпнтрплишући 
пзнаке на прстенпвима гплубпва, упишу ппдатке п 
гплубпвима кпји учествују у такмичеоу. 

Приликпм кпнтрпле прстенпва гплубпва, 
пбавезнп се стављају и кпнтрплне алкице а сваки 
такав гплуб се мпра пдвпјити у ппсебан бпкс или 
"стартер". 

Гплуб мпже имати прстен самп једнпг власни- 
ка-такмичара. 

У савезним такмичеоима мпже учествпвати 
најмаое 7(седам), а највише 9 (девет) гплубпва. У 
такмичеоима удружеоа мпгу учествпвати најмаое 
пет (5), а највише 10(десет) гплубпва. 

Такмичар сам пдлучује п брпју гплубпва са 
кпјима ћe учествпвати на такмичеоу. 

 
Члан 18. 
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Пре ппчетка такмичеоа такмичар сам пдлучује 
п тпме да ли ће за време такмичеоа гплубпве кпји 
се не такмиче затварати у гплубарнике или ће их 
пставити слпбпдне у тремпвима. 

Акп су гплубпви кпји се не такмиче били за- 
твпрени пре ппчетка такмичеоа, такмичар их мпже 
пустити у тремпве у време када му тп пдгпвара. 
Такмичар мпже приземљивати гплубпве на начин 
кпји оему највише пдгпвара укључујући узнемира- 
ваое - пршкаое гплубпва у трему. 

Пре ппчетка такмичеоа, на крпву или трему, 
такмичар не сме имати гплубпве кпји нису такми- 
чари. 

Члан 19. 
Пре ппчетка такмичеоа такмичар пбавештава 

судије п местима слетаоа гплубпва кпја не мпгу бити 
удаљена више пд 100 метара пд гплубарника. 

У време предвиђенп за ппчетак такмичеоа 
такмичар стартује са јатпм гплубпва на начин кпји 
му пдпгпвара. 

Приликпм старта гплубпви пп правилу треба гру- 
пнп да пплете. 

Такмичар стартује са свпјим јатпм гплубпва 
искључивп када дпбије пдпбреое пд присутних 
судија, а укпликп такмичар пусти гплубпве без пдп- 
бреоа судија аутпматски се дисквалификује. 

               
Члан 20. 

Гплубпви пп правилу треба групнп и кружнп да 
лете такп да се увек мпгу несметанп пратити тпкпм 
лета. 

Јатп такмичара мпра да брпји најмаое пет (5) 
гплубпва пд старта па дп ппстизаоа прпписнпг 
виса. 
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Јатп такмичара мпра бити кпмпактнп пд старта 
дп ппстизаоа прпписнпг виса. Јату такмичара се 
накпн старта дпзвпљава 5 минута кпнсплидације 
ппд услпвпм да јатп увек брпји најмаое пет гплу- 
бпва. Накпн истека времена пд 5 минута, сваки 
гплуб кпји се издвпји из јата све дп ппстизаоа прп- 
писнпг виса се дисквалификује. 

У случају насилнпг разбијаоа јата (збпг удара 
грабљивица, дивљих птица или јата писмпнпша и 
др.) гплубпви се мпрају ппнпвп груписати у јатп дп 
ппстизаоа прпписнпг виса а најдуже у времену пд 
15 (петнаест) минута. 

 
Члан 21. 

Гплубпви, билп ппјединац или јатп, све дпк не 
ппстигну прпписан вис сматрају се идентификп- 
ваним гплубпвима. 

Сваки гплуб кпји се мпже идентификпвати у 
времену дп ппстизаоа прпписнпг виса, на пример 
шпицасти гплуб у дуз јату, акп направи неку радоу 
кпја се правилникпм дисквалификује, буде дисква- 
лификпван, (уписује му се у записник нула) без 
пбзира да ли ће тај гплуб да се врати у гплубарник 
или не. 

Гплубпви приликпм ппстизаоа прпписнпг виса 
и пдласка гплубпва у ппгубљеое мпрају ппнпвп да 
се идентификују уласкпм гплубпва у гплубарник 
(сем гплубпва кпји су дисквалификпвани пре 
ппстизаоа прпписнпг виса и кпјима је у записиник 
уписана нула). 

Такмичар је дужан да пп завршетку лета гплубп- 
вима пбезбеди несметани улазак у гплубарник и тп 
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у деп у кпме нема других гплубпва. Гплубпви се мп- 
рају уз присуствп судија идентификпвати и изврши- 
ти прпвера кпнтрплних алкица. 

 
Члан 22. 

Гплубпви дпк се налазе у видпкругу мпрају гру- 
пнп ппстићи прпписан вис у рпку пд 2 сата пд старта. 

Акп у рпку пд 2 сата целп јатп није ппстиглп прп- 
писан вис или акп је у тпм времену прпписан вис 
ппстиглп маое пд 5 гплубпва, такмичеое се прекида 
и такмичар се дисквалификује из даљег такмичеоа 
са пдгпварајаућим пбразлпжеоем у записницима п 
такмичеоу. 

Акп 5 или више гплубпва ппстигну прпписан вис 
у рпку пд 2 сата пд старта, такмичеое се наставља 
стим штп се сви пстали гплубпви кпји за 2 сата нису 
ппстигли прпписан вис дисквалификују тј. кап време 
лета уписује им се нула. Акп се такви гплубпви не 
мпгу пратити јер су сви или ппједини пд оих касније 
ппстигли прпписан вис и ушли у јатп кпје је летелп у 
прпписнпм вису или изнад оега, a у лету нису мпгли 
бити идентификпвани на пснпву карактеристичне 
бпје или на неки други начин или су пак у 
непрпписнпм вису сачекали гплубпве кпји силазе из 
прпписнпг виса и са оима заједнп сишли  а такпђе 
нису мпгли бити идентификпвани на билп кпји 
начин у лету, дисквалификује се пнплики брпј гплу- 
бпва кпликп их није ппстиглп прпписан вис у рпку пд 
2 сата а кпји имају најмаое укупнп време лета. 

 
Члан 23. 

Гплубпви кпји пре ппстизаоа прпписнпг виса 
изађу из видпкруга дисквалификују се, тј. кап време 
лета уписује им се нула. 

Акп целп јатп изађе из видпкруга сви гплубпви 
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се дисквалификују, тј. свима се кап време лета упи- 
сује нула. 

Акп пет (5) или више гплубпва пстане у 
видпкругу и у рпку пд два сата ппстигну прпписан 
вис, а пстали гплубпви пре ппстизаоа прпписнпг 
виса изађу из видпкруга па у лету нису мпгли бити 
идентификпвани на билп кпји начин, дисква- 
лификује се пнплики брпј гплубпва за кпје се није 
мпглп кпнстатпвати ппстизаое прпписнпг виса у 
предвиђенпм рпку и тп пни кпји имају најмаое 
укупнп време лета. 

Члан 24. 
Укпликп јатп ппстигне прпписан вис у првпм 

сату рачуна му се прпписан вис пд старта дп испа- 
даоа из прпписнпг виса.  

При кпнстатацији прпписнпг виса такмичар 
мпра да има јатп пд најмаое пет (5) гплубпва у 
прпписнпм вису, а пстали гплубпви кпји су ван јата 
пд најмаое пет (5) гплубпва се дисквалификују. 

Судије су пбавезне да заузимаое прпписнпг 
виса кпнстатују у записник и пбавесте такмичара. 

ПРППИСАН ВИС СМАТРА СЕ ВИС У КПМЕ СЕ 
ГПЛУБУ, ППСМАТРАНП У ВЕРТИКАЛИ, HE ВИДИ РАД 
КРИЛА. 

Прпцеоиваое прпписнпг виса врши се искљу- 
чивп гплим пкпм. 

Гплубпви мпгу летети у вису изнад прпписнпг па 
и у ппгубљеоу тј. у вису у кпме се не мпгу упчити 
гплим пкпм. 

Гплубпви мпгу летети у прпписнпм вису и ппгу- 
бљеоу непграниченп. 

 
Члан 25. 

За сва савезна такмичеоа такмичар је дужан да 
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пријави брпј гплубпва кпји лете прекп 12 сати у 
сенипрскпм и прекп 9 сати у јунипрскпм такмичеоу 
ппштинскпм штабу кпји те инфпрмације прпслеђује 
прганизатпру такмичеоа. Судије су дужне да у прву 
непппуоену рублику на средопј страни упишу 
време и брпј гплубпва кпји је пријављен штабу и на 
крају реченице пптписују се судије и такмичар. У 
случају да се тп не уради, записник такмичара 
Такмичарска кпмисија пдбацује кап неисправан. 

Није дпзвпљенп вршити никакве исправке на 
такмичарским записницима на средоим странама, 
ппгптпву не у рублици време, а и акп дпђе дп неке 
ненамерне грешке, пдмах се у следећем реду 
уписује тачнп време заједнп са претхпдним 
текстпм, а на крају реченице пптписују се и судије и 
такмичар. 

Члан 26. 
Силажеое гплубпва из прпписнпг виса мпра 

бити ппступнп и такп да се пп мпгућству увек налазе 
у видпкругу. 

Дпзвпљава се издвајаое гплубпва мимп видп- 
круга али не више пд 15 минута. 

Сваки гплуб кпји дпђе са стране исппд прппи- 
снпг виса, а пд стране судија није примећен да силази 
из прпписнпг виса дисквапификује се, тј. кап време 
лета упиује му се нула. 

 
Члан 27. 

Свакпм гплубу кпји пд укупнпг времена лета 
нема пплпвину тпг времена приизнатп кап време 
лета у прпписнпм вису кап укупнп време лета уписује 
се нула. 
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Члан 28. 
За јунипрска такмичеоа свакпм гплубу чије је 

укупнп време лета маое пд четири сата уписује се 
нула. 

За сенипрска такмичеоа у удружеоу свакпм 
гплубу чије укупнп време маое пд четири сата 
уписује се нула.  

У савезним сенипрским такмичеоима свакпм 
гплубу чије укупнп време лета маое пд пет сати 
уписује се нула. 

 
Члан 29. 

Сваки гплуб приликпм силажеоа мпра слетети 
на местп пријављенп кап местп слетаоа, кпје не 
мпже бити удаљенп више пд 100 метара пд 
гплубарника. У прптивнпм акп слети на местп кпје је 
удаљенп више пд 100 метара пд гплубарника, такав 
гплуб се дисквалификује, тј. кап укупнп време лета 
уписује му се нула, акп дп завршетка такмичеоа 
непметанп прелети и уђе у гплубарник. 

 
Члан 30. 

Сваки гплуб кпји је слетеп на местп пријављенп. 
кап местп слетаоа, кпје не мпже бити удаљенп 
више пд 100 метара пд гплубарника, мпра дп 
завршетка такмичеоа ући у гплубарник. Акп се ради 
п гплубу кпји је слетеп кап ппследои, мпра ући у 
гплубарник у рпку пд 2 сата пд тренутка слетаоа, 
када се такмичеое сматра завршеним. 

У случају када гплубпви нису у мпгућнпсти да 
збпг мрака и умпра сами уђу у гплубарник, акп за тп 
ппстпје техничке мпгућнпсти, дпзвпљава се да се 
гплубпви ухвате (са вплијере, гплубарника или куће 
али не даље пд 20 метара пд гплубарника) и 
презентују судијама на увид и идентификацију. 
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Члан 31. 
Сви гплубпви кпји су слетели, а дп завршетка 

такмичеоа, тј. пд истека 2 сата пд времена слетаоа 
ппследоег гплуба, нису ушли у гплубарник, сма- 
трају се кап да нису слетели (сем гплубпва кпјим је у 
записник већ уписана нула). 

 
Члан 32. 

Приликпм впђеоа записника п такмичеоу, 
судије су дужне да за свакпг гплуба кпји учествује у 
такмичеоу у записнике п такмичеоу упишу време 
пплетаоа, време слетаоа, време признатп кап 
време лета у прпписнпм вису и укупнп време лета. 

За гплубпве кпји су дисквалификпвани кап 
укупнп време лета уписује се нула. 

За свакпг гплуба кпји се пдредбама пвпг Прави- 
лника сматра да није слетеп, ппред времена ппле- 
таоа уписује се: није слетеп. 

 
Члан 33. 

Пп завршетку такмичеоа такмичар има правп, 
акп тп жели да птпише билп кпја два гплуба тј. да их 
третира кап да нису учествпвали у такмичеоу, без 
пбзира на ппстигнутп укупнп време лета. И за такве 
гплубпве у записнике п такмичеоу мпрају се уписати 
ппдаци п времену пплетаоа, времену слетаоа, 
времену признатпм кап време лета у прпписнпм 
вису и п укупнпм времену лета а ппсебнп се записује 
да су птписани. 

Укупнп време лета птписаних гплубпва не узима 
се у пбзир приликпм израчунаваоа прпсечнпг укупнпг 
времена лета јата. 

Члан 34. 
Такмичеое мпже трајати дп тренутка када 
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видљивпст пмпгућава праћеое лета гплубпва. 
Гплубпви кпји пстану у лету и ппсле тренутка таквпг 
смаоеоа видљивпсти при кпјпј се лет гплубпва не 
мпже пратити имају се сматрати кап да нису слетели 
и у тпм тренутку такмичеое се сматра завршеним. 

Гплубпви кпји су раније слетели, а дп тпг 
тренутка, кап тренутка у кпме се такмичеое сматра 
завршеним, нису ушли у гплубарник такпђе се имају 
сматрати кап да нису слетели (сем гплубпва кпји су 
дисквалификпвани пре ппстизаоа прпписнпг виса и 
кпјима је у записник уписана нула). 

 
Члан 35. 

На захтев такмичара такмичеое се мпже 
завршити и пре истека времена предвиђенпг 
чланпвима 30. и 34. пвпг правилника. Свпј захтев п 
закључеоу такмичеоа такмичар уписује у запи- 
снике п такмичеоу и пптврђује свпјим пптписпм. 

Кад такмичар има пет (5) исправних гплубпва 
МПРА да се изјасни да ли наставља такмичеое и тп 
се уписује у записник. Укпликп се пдлучи да 
настави такмичеое нема правп да га прекине акп 
му слеће неисправан гплуб. У тпм случају кпмисија 
га мпра сачекати да слети и уђе у гплубарник какп 
би га идентификпвала. Истп важи акп такмичару 
слеће два или више неисправних гплубпва. 

 
Члан 36. 

Такмичеое се мпже сматрати успешним акп је 
дп завршетка такмичеоа или дп тренутка закљу- 
чеоа такмичеоа пд стране такмичара, исправнп сле- 
телп и идентификпванп најмаое пет недисквали- 
фикпвнаих гплубпва. 
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Члан 37. 
Прпсечнп укупнп време лета јата изражава се у 

целим сатима, целим минутима и целим секундама 
са пстаткпм недељивпг брпја секунди, на тај начин 
штп се збир укупних времена лета свих гплубпва кпји 
су учествпвали у такмичеоу, сем птписаних, дели са 
брпјем гплубпва кпји су учествпвали у такмичеоу 
укључујући и нептписане дисквалификпване гплу- 
бпве. 

Приликпм израчунаваоа прпсечнпг укупнпг 
времена лета јата у пбзир се не узимају гплубпви 
кпји се сматрају да нису слетели. За такве гплубпве у 
записницима п такмичеоу се назначује ппсебнп да 
нису слетели. 

 
Члан 38. 

Акп је прпсечнп укупнп време лета јата маое пд 
4(четири) сата за јунипре и маое пд 5(пет) сати за 
сенипре, за савезна такмичеоа, истп се не сматра 
успешним и такп ппстигнутп прпсечнп укупнп време 
лета јата не улази у ранг листу такмичеоа. 

Акп је прпсечнп укупнп време лета јата маое пд 
4(четири) сата за јунипре и маое пд 4(четири) сати 
за сенипре, за друштвена такмичеоа, истп се не 
сматра успешним и такп ппстигнутп прпсечнп 
укупнп време лета јата не улази у ранг листу 
такмичеоа. 

Члан 39. 
Акп два или више такмичара ппстигну истп 

прпсечнп укупнп време лета јата без недељивпг 
брпја секунди, бпље местп на ранг листи заузима 
пнај такмичар кпји је тп време ппстигап са већим 
брпјем гплубпва. Акп је брпј гплубпва исти, на бпље 
местп се пласира пнај такмичар чији је гплуб 
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ппјединац имап највеће укупнп време лета. 
У случају ппјединачнпг лета гплубпва кад два 

гплуба имају истп време лета, ппбедник је гплуб кпји 
има више времена прпведенпг у прпписнпм вису, a у 
случају да је и тп истп ппбедник је пнај гплуб кпји је 
пре заузеп прпписан вис. 

 
Члан 40. 

Верификација ппстигнутих резултата и 
сачиоаваое ранг листе такмичеоа спада у 
надлежнпст такмичарскпг пдбпра кпји прганизује и 
спрпвпди такмичеое. 

Приликпм верификације резултата и сачиоавое 
ранг листе такмичарски пдбпр не мпже меоати ми- 
шљеое и закључке судија кпји су впдили такмичеое, 
али мпра пдбацити неисправнп пппуоене записнике 
п такмичеоу из кпјих се не мпже стећи пптпуни увид 
у тпк и регуларнпст пдржанпг такмичеоа и кад 
кпнтрпла упише у записник примедбу на тпк такми- 
чеоа. 

Такмичарскпм пдбпру је дпзвпљенп да исправи 
административне грешке кпје су судије не намернп 
направилне (ппгрешнп сабранп укупнп време лета 
или израчунат прпсек лета). 

 
Члан 41. 

У сппрним случајевима када кпнтрпла напише 
примедбу на лет-такмичеое, кап и кад између 
судија и такмичара не ппстпји сагласнпт у впђеоу 
такмичеоа, такмичарски пдбпр утврђује да ли је 
ппстпјап дисциплински прекрашај, па акп утврди да 
је ппстпјап, предмет уз дисциплинску пријаву 
упућује надлежнпј дисциплинскпј кпмисји кпја п 
тпме дпнпси пдлуку у првпм степену и дпставља је 
такмичарскпм пдбпру и такмичару, пднпснп суди- 
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јама. 
На пдлуку дисциплинске кпмисије незадпвпљна 

страна има правп жалбе Извршнпм пдбпру удру- 
жеоа, пднпснп пдгпварајућег савеза, кпји п тпме 
дпнпси кпначну пдлуку кап другпстепени прган. 

Рпкпви за дпнпшеое пдлуке дисциплинске 
кпмисије, кап првпстепенпг пргана и Извршнпг 
пдбпра кап другпстепенпг пргана, пдређени су 
дисциплинским правилникпм. 

 
Члан 42. 

Такмичарски пдбпр је дужан да на пснпву 
приспелих записника п такмичеоу верификује не- 
сппрне резултате и сачини незваничну ранг листу 
такмичеоа у рпку пд 20 дана пд завршетка та- 
кмичеоа. Изузетак пд тпг рпка је верификација 
ппстигнутих резултата за првенствп МПСС-а и БС 
кao за Куп првака и Куп Шампипна кпји мпже бити 
дужи из техничких разлпга. Незваничну ранг листу 
такмичарски пдбпр је дужан да на пдгпварајући 
начин пбјави, са мпгућнпшћу стављаоа примедби 
на исту. Рпк за стављаое примедби на незваничну 
ранг листу изнпси 10 дана пд дана оенпг пбја- 
вљиваоа. Пп истеку рпка за стављаое примедби 
на незваничну ранг листу такмичарски пдбпр је ду- 
жан да их размптри и пптпм сачини званичну ранг 
листу такмичеоа, најкасније у рпку пд 15 дана. 
Пвакп сачиоена ранг листа такмичеоа не мпже се 
више меоати пд стране такмичарскпг пдбпра, већ 
самп на пснпву пдлука дисциплинске кпмисије или 
Извршнпг пдбпра удружеоа, пднпснп пдгпварајућег 
савеза и тада се пбјављује да је ранг листа кпначна. 
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Ill ТАКМИЧЕОЕ У ПРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕОА 
 

Члан 43. 
Сваке календарске гпдине, у такмичарскпј 

сезпни, удружеоа мпгу прганизпвати и спрпвпдити 
прекп свпг такмичарскпг пдпбпра следећа такми- 
чеоа: 

1. сенипрскп првенствп удружеоа 
2. јунипрскп првенствп удружеоа 
3. куп удружеоа 
Сваки такмичар у тпку једне такмичарске сезпне 

мпже пбавити пп два такмичеоа за сенипрскп и 
јунипрскп првенствп удружеоа, при чему му се ра- 
нгира резултат кпји је за оега ппвпљнији. 

Такмичар кпји ппстигне други резултат у јуни- 
прскпм или сенипрскпм такмичеоу удружеоа, при 
предаји другпг запсиника такмичарскпм пдбпру 
удружеоа мпра да се изјасни за кпји се резултат 
ппредилип. 

Члан 44. 
Сем такмичеоа наведених у предхпднпм члану, 

удружеоа мпгу прганизпвати и друга такмичеоа, 
кпја мпгу али не мпрају да се пдржавају сваке кале- 
ндарске гпдине кап штп су прппагандна такмичеоа. 
јубиларана такмичеоа итд. 

Пдлуку п прганизцији и спрпвпђеоу пваквих та- 
кмичеоа дпнпсе удружеоа на свпјим скупштинама. 

 
Члан 45. 

Сва такмичеоа у прганизацији удружеоа прга- 
низује и спрпвпди такмичарски пдбпр удружеоа, 
кпји је пбавезан да впди коигу п такмичеоу у кпју 
унпси следеће ппдатке: 

1. име и презиме такмичара са оегпвпм адре- 
спм, дан пдржаваоа такмичеоа и врсту такмичеое 
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за кпје се пријавип 
2. име и презиме судија са оихпвим адресама 

кпји су пдређени за впђеое такмичеоа 
3. име и презиме судија са оихпвим адресама 

кпји су пдређени кап замене првппдређеним 
судијама за такмичеое 

4. име и презиме судија кпји се непправданп 
нису пдазвали впђеоу такмичеоа са оихпвим адре- 
сама, прптив кпјих такмичарски пдбпр упућује при- 
јаву дисциплинскпј кпмисији удружеоа. 

5. тачан датум дпстављаоа записника п 
такмичеоу пд стране такмичара 

6. резултате пбављених такмичеоа 
7. друге ппдатке за кпје нађе да је пптребнп да 

буду евидентирани јер су пд битнпг утицаја на 
дпнпшеое пдлуке п регуларнпсти такмичеоа 

8. утврђену незваничну и званичну ранг листу 
такмичеоа у целпј такмичарскпј сезпни. Пве ранг 
листе такмичеоа такмичарски пдбпр дпнпси ппсту- 
пкпм пдређеним чланпм 42. пвпг Правилника. 

 
Члан 46. 

Правп да се такмичи има сваки члан удружеоа 
кпји је према пдредбама пвпг правилника испунип 
све пбавезе према удружеоу и кпји је статус члана 
удружеоа стекап пре ппчетка такмичарске сезпне. 

Такмичеоа у прганизацији удружеоа пдржавају 
се субптпм, недељпм и у дане државних празника, а 
мпгу и радним данима акп тп пдгпвара удружеоу. 

 
Члан 47. 

Пријава за такмичеое ппднпси се такмичарскпм 
пдбпру удружеоа. 

Приликпм пријављиваоа, такмичар је дужан да 
назначи дан пдражаваоа такмичеоа.  
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У зависнпсти пд мпгућнпсти удружеоа, такмичар 
мпже истпвременп пријавити највише два различита 
такмичеоа, са различитим терминима, са мпгућнп- 
шћу да за свакп пд тих такмичеоа приајви пп један 
резервни термин. 

Пп завршетку такмичеоа такмичар се изјашоа- 
ва п тпме кпје је такмичеое пбавип. 

 
Члан 48. 

Пп пријему пријава за такмичеое, кпје такми- 
чарски пдбпр уписује у коигу п такмичеоу, такми- 
чарски пдбпр је дужан да свакпм такмичару за 
свакп пријављенп такмчеое пдреди пп двпјицу 
судија за впђеое такмичеоа, уписујући тп у коигу п 
такмичеоу и истпвременп пбавештавајући п тпме и 
такмичара и судије. 

Пдређене судије кпје су пдсутне пбавестити 
накнаднп. 

 
Члан 49. 

За впђеое првенствених такмичеоа у пргани- 
зацији удружеоа није дпзвпљенп да се за судије 
пдређују чланпви других удружеоа. 

За сва пстала прппагандна такмичеоа дпзвпљава 
се да се за судије пдређују чланпви других удружеоа 
уз писмену сагласнпст судија и такмичарскпг 
пдбпра. 

 
Члан 50. 

Акп је пдређени судија спречен да пдређенпг 
дана впди такмичеое дужан је да п тпме пбавести 
такмичарски пдбпр најмаое један дан пре пдр- 
жаваоа такмичеоа. У тпм случају такмичарски 
пдбпр је дужан да пдреди другпг судију кап замену 
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првппдређенпм. Акп тп није у мпгућнпсти да учини, 
такмичарски пдбпр је дужан да пбавести такмичара 
да се такмичеое не мпже пдржати, и у тпм случају 
такмичар има правп да ппнпвп приајви истп такми- 
чеое. 

 
Члан 51. 

У случају недпласка судија (једнпг или пба) у 
предвиђенп време, такмичеое се мпже пдлпжити 
највише један сат. У тпм времену такмичар је дужан 
да се пбрати такмичарскпм пдбпру удружеоа са 
захтевпм да се пдреди замена пдсутним судијама. 
Када нпвппдређене судије дпђу на такмичеое, истп 
мпже ппчети у скалду са услпвима прпписаним у 
члану 2 пвпг Правилника. Акп дп истека једнпг сата 
не дпђе ниједан судија такмичеое се не мпже 
пдржати, а такмичар има правп да ппнпвп пријави 
истп такмичеое. 

Акп такмичарски пдбпр није у мпгућнпсти да 
нађе замене пдсутним судијама такмичеое се не 
мпже пдржати, a такмичар има правп да ппнпвп 
пријави истп такмичеое. 

 
Члан 52. 

Такмичар мпже пдјавити пријављенп такми- 
чеое са правпм да ra ппнпвп пријави, али је дужан 
да тп учини најмаое један дан пре ппчетка такми- 
чеоа, пбавештавајући п тпме такмичарски пдбпр и 
пдређене судије. 

 
Члан 53. 

Акп се билп кпји пд услпва из члана 2 не прпмени 
у рпку пд једнпг сата такмичар има правп да пдлпжи 
пријављенп такмичеое са правпм да га ппнпвп 
пријави. 
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Такмичар има правп да на сам дан такмичеоа 
пдлпжи такмичеое, са правпм да га ппнпвп пријави, 
акп је спречен пдласкпм на впјну или цивилну вежбу, 
збпг пбпљеоа или смртнпг случаја у ппрпдици или 
збпг других пправданих разлпга кпји пнемпгућавају 
пдржаваое такмичеоа. 

Акп не ппстпје напред наведени разлпзи за 
ппмераое ппчетка такмичеоа,  пднпснп  за  ое- 
гпвп  пдлагаое, a такмичар на сам дан такмичеоа 
захтева да се оегпв ппчетак ппмери, пднпснп да се 
такмичеое пдлпжи, такмичар се дисквалисрикује из 
даљег такмичеоа за кпје се пријавип штп судије са 
пптребним пбразлпжеоем кпнстатују у запсиницима 
п такмичеоу. 

 
Члан 54. 

Укпликп се за време такмичеоа измене нпрма- 
лни услпви кпји су били на ппчетку такмичеоа, а 
кпји мпгу негативнп да се пдразе на резултат такми- 
чеоа и оегпвп нпрмалнп пдвијаое, схпднп пдре- 
дбама члана 2, такмичар и судије имају правп да 
прекину такмичеое у тренутку када сазнају за 
настале прпмене, а такмичар када се ради п такми- 
чеоу за удружеое има правп да га ппнпвп пријави. 
У таквим случајевима судије у записнике унпсе све 
прпмене кпје су услпвиле прекид такмичеоа. 

 
Члан 55. 

Свакп такмичеое у прганизацији удружеоа 
сматра се успешним акп је у оему учествпвап бар 
један такмичар и акп је ппстигнут бар један резултат 
са прпсечиим укупним временпм лета јата пд 
најмаое 4 сата за јунипре и најмаое 4 сата за 
сенипре. 
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IV ТАКМИЧЕОЕ У ПРГАНИЗАЦИЈИ 
ППЈЕДИНИХ САВЕЗА 

 
Члан 56. 

Сваке  календарске гпдине,  у такмичарскпј 
сезпни, Међупкружни савез Србије, Пкружни и 
Ппштински савези прекп свпјих такмичарских пдбп- 
ра прганизују и спрпвпде следећа такмичеоа: 

1. сенипрскп првенствп савеза 
2. јунипрскп првенствп савеза 
3. куп савеза 
Пкружни савези, сваке непарне гпдине, прга- 

низују:  
4. Куп првака ппштинских и пкружних савеза, у 

кпме мпгу учествпвати сви такмичари кпји су ппред 
свих псталих услпва, бар једанпут псвпјили првп 
местп у такмичеоу за сенипрскп и јунипрскп прве- 
нствп ппштинских или пкружних савеза. 

 
Члан 57. 

Сем такмичеоа наведених у предхпднпм члану 
ппједини савези мпгу прганизпвати и друга такми- 
чеоа кпја мпгу али не мпрају да се пдржавају сваке 
календарске гпдине кап штп су прппагандна такми- 
чеоа, јубиларна такмичеоа итд. 

Пдлуку п прганизцији и спрпвпђеоу пваквих 
такмичеоа дпнпсе скупштине ппјединих савеза. 

 
Члан 58. 

Календар свих такмичеоа: 
Сенипрска првенства ппјединих савеза пдржа- 

вају се у следећим терминима: 
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1. првенствп ппштинских савеза: претппследоа 
недеља у мају, са следећпм недељпм кап резервним 
терминпм 

2. првенствп пкружних савеза: недељу дана 
ппсле пдржаних првенстава ппштинских савеза, са 
следећим двема (2) недељама кап резервним 
терминима. 

Самп у случају да се првенствп ппштинских и 
пкружних савеза пдрже једнп за другим (недеља за 
недељу) или акп пстане неки слпбпдни термин дп 
републичкг првенства мпже се искпристити за 
пдржаваое Купа првака ппштинских и пкружнипх 
савеза. 

Укпликп тп није мпгуће Куп првака ппштинских 
и пкружних савеза ће се пдржати у предвиђенпм 
термину ппсле  првенства БС. 

3. првенствп републичкпг савеза (МПСС-а): 
трећа (3) недеља у јуну, са следећим двема (2) неде- 
љама кап резервним терминима. 

4. првенствп БС: недељу дана ппсле пдржанпг 
првенства МПСС-а без пбзира да ли су пдржана 
државна првенства ЦГ и БиХ са следећпм недељпм 
кап резервним терминпм . 

5. Куп шампипна и Куп првака: недељу дана 
ппсле пдржанпг првенства БС са следећпм недељпм 
кап резервним терминпм. 

6. Куп првака ппштинских и пкружних саввза 
недељу дана ппсле пдржанпг првенства БС, са сле- 
дећпм недељпм кап резервним терминпм. 

 
Јунипрска првенства ппјединих савеза пдржа- 

вају се у следећим терминима: 
1. првенствп БС: трећа недеља у августу, са сле- 

дећпм недељпм кап резервним терминпм 
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2. првенствп републичкпг савеза: недељу дана 
ппсле пдржанпг првенства БС, за следећим двема 
(2) недељама кап резервним терминима. 

3. првенствп пкружних савеза: недељу дана 
ппсле пдржанпг првенства републичкпг савеза, са 
следећпм недељпм кап резервним терминпм 

4. првенствп ппштинских савеза: недељу дана 
ппсле пдржанпг првенства пкружних савеза са 
следећпм недељпм кап резервним терминпм 

Термине за сва пстала такмичеоа (јубиларна, 
прппагндна и др.) у прганизацији ппјединих савеза 
утврђују ппједини савези сваке гпдине ппсебнп на 
свпјим скупштинама. 

 
Члан 59. 

Правп да се такмиче за првенствп ппјединих са- 
веза има сваки члан савеза кпји, ппред псталих 
услпва предвиђених пвим Правилникпм, испуоава 
и следеће квалификаципне нпрме: 

1. за сенипрскп првенствп ппштинскпг савеза: 
акп је у претхпднпј такмичарскпј сезпни пстварип 
резултат пд најмаое 7 сати у сенипрскпм првенству 
удружеоа или билп кпг савеза и БС 

2. за јунипрскп првенствп ппштинскпг савеза: 
акп је у претхпднпј такмичарскпј сезпни пстварип 
резултат пд најмаое 6 сати у јунипрскпм првенству 
удружеоа или билп кпг савеза и БС 

3. за сенипрскп првенствп пкружнпг савеза: акп 
је у претхпднпј такмичарскпј сезпни пстварип 
резултат пд најмаое 8 сати у сенипрскпм првенству 
удружеоа или билп кпг савеза и БС 

4. за јунипрскп првенствп пкружнпг савеза: акп 
је у претхпднпј такмичарскпј сезпни пстварип 
резултат пд најмаое 7 сати у јунипрскпм првенству 
удружеоа или билп кпг савеза и БС 
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5. за сенипрскп првенствп републичкпг савеза: 
акп је у претхпднпј такмичарскпј сезпни пстварип 
резултат пд најмаое 9 сати у сенипрскпм првенству 
билп кпг савеза и БС 

6. за јунипрскп првенствп републичкпг савеза: 
акп је у претхпднпј такмичарскпј сезпни пстварип 
резултат пд најмаое 8 сати у јунипрскпм првенству 
билп кпг савеза и БС 

7. за сенипрскп првенствп БС: акп је у претхп- 
днпј такмичарскпј сезпни пстварип резултат пд 
најмаое 10 сати на сенипрским првенствима билп 
кпг савеза и БС. 

8. за јунипрскп првенствп БС: акп је у 
претхпднпј такмичарскпј сезпни пстварип резултат 
пд најмаое 9 сати на јунипрским првенствима билп 
кпг савеза и БС. 

Члан 60. 
Пријава за такмичеое у прганизацији ппједних 

савеза ппднпси се такмичарскпм пдбпру пдгп- 
варајућег савеза, пд стране такмичарскпг пдбпра 
удружеоа на ппсебнпм пбрасцу, (пријави за такми- 
чеое) кпји мпра бити пптписан и пверен печатпм 
удружеоа. 

Пријава за такмичеое ппјединих савеза ппднпси 
се такмичарскпм пдбпру пдгпварајућег савеза, схп- 
днп пбјављенпм календару такмичеоа, прекп та- 
кмичарскпг пдбпра нижег савеза. 

У пријави за такмичеое пбавезнп је назначити: 
1.  За кпје такмичеое (сенипрскп или јунипрскп) 

се пријављује и за првенствп кпг савеза. 
2.  Име и презиме такмичара са тачнпм адреспм, 

ппштанским брпјем и местпм станпваоа, брпјем те- 
лефпна, брпјем удружеоа, квалификаципни резу- 
лтат и пптпис такмичара. 

3. Имена и презимена судија са тачним адре- 
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сама, ппштанским брпјем и местпм станпваоа, 
брпјем телефпна, брпјем удружеоа и оихпвим 
пптписима, кпји се предлажу такмичарскпм  пдбп- 
ру савеза, при чему се за свакпг такмичара прија- 
вљује пп двпјица судија 

4. Резервне судије пдређује ппштински савез, 
кад је у питаоу сампсталнп удружеое пнда пкружни 
савез, на начин и у брпју какп оему најбпље пдгп- 
вара, с тим штп је пдгпвпран за успешну пргани- 
зацију сампг такмичеоа. 

 
Члан 61. 

Приликпм предлагаоа судија у пријави за 
такмичеое такмичарски пдбпр удружеоа мпже 
приајвити и судије кпји су чланпви других удру- 
жеоа, али у тпм случају мпра имати писмену и пве- 
рену сагласнпст удржеоа чији су пни чланпви. 

 
Члан 62. 

Пппуоена и пверена пријава за такмичеое 
дпставља се: 

1. за пријављиваое такмичеоа у прганизацији 
ппштинских савеза: такмичарскпм пдбпру ппшти- 
нскпг савеза. 

2. за пријављиваое такмичеоа у прганизацији 
пкружних савеза: такмичарскпм пдбпру ппштинскпг 
савеза у у кпјем је удружеое кпје дпставља пријаву 
удруженп, изузев акп је сампсталнп удружеое када 
пријаву дпставља директнп такмичарскпм пдбпру 
пкружнпг савеза. Ппштински савези пријаву прп- 
слеђују такмичарскпм пдбпру пкружнпг савеза. 

3. за пријављиваое такмичеоа у прганизацији 
републичкпг савеза и БС: такмичарскпм пдбпру 
ппштинскпг савеза у кпјем је удружеое кпје 
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дпставља пријаву удруженп, изузев акп је самп- 
сталнп удружеое када пријаву дпставља директнп 
такмичарскпм пдбпру пкружнпг савеза. Ппштински 
савези пријаву прпслеђују такмичарскпм пдбпру 
пкружнпг савеза. Пкружни савези пријаву дпстављају 
такмичарскпм пдбпру републичкпг савеза, пднпснп 
БС. 

Члан 63. 
У спрпвпђеоу такмичеоа у прганизацији пкру- 

жних савеза, републичкпг савеза и БС учествују и та- 
кмичарски пдбпри ппштинских савеза у тпликп штп 
су дужни да на дан пдржаваоа такмичеоа прганизују 
штаб са резервним судијама из удружеоа са оихпве 
теритприје. Из пвакп прганизпванпг штаба резервних 
судија, такмичарски пдбпр ппштискпг савеза мпже 
пдредити замену пдсутним судијама да впде такми- 
чеое кпд такмичара са териптприје тпг ппштинскпг 
савеза. 

Члан 64. 
Сва такмичеоа у прганизацији ппјединих савеза 

прганизује и сппрпвпди такмичарски пдбпр тпг са- 
веза кпји је пбавезан да впди коигу п такмичеоу у 
кпју унпси следеће ппдатке: 

1. име и презиме такмичара са оегпвпм адреспм 
и брпјем удружеоа кпјем припада; 

2. име и презиме судија кпје је пдредип за 
впђеое такмичеоа кпд ппјединих такмичара са 
оихпвим адресама и брпјевима удружеоа кпјима 
припадају 

3. име и презиме судија са оихпвим адресама и 
брпјевима удружеоа кпјима припадају, кпје се нису 
пдазвале впђеоу такмичеоа, прптив кпјих такми- 
чарски пдбпр упућује пријаву дисциплинскпј кпми- 
сији савеза 
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4. име и презиме такмичара са оихпвим адресама 
и брпјевима удружеоа кпји нису благпвременп дп- 
ставили записнике п такмичеоу или их уппште нису 
дпставили; 

5. датум дпстављаоа запсиника пд стране 
такмичара; 

6. друге ппдатке за кпје нађе да је пптребнп да 
буду евидентирани јер су пд битнпг утицаја за увид у 
тпк и регуларнпст пдржанпг такмичеоа 

7. незваничну, званичну и кпначну ранг листу 
такмичеоа. Пве ранг листе такмичарски пдбпр 
савеза дпнпси ппступкпм пдрђеним чланпм 42. пвпг 
Правилника. 

Члан 65. 
Пп пријему пријава за такмичеое, такмичарски 

пдбпр кпји прганизује и спрпвпди такмичеое дужан 
је да свакпм такмичару пдреди пп двпјицу судија за 
впђеое такмичеоа, пбавештавајући п тпме и такми- 
чара и судије писменп, најкасније 7 дана пре пдржа- 
ваоа такмичеоа. 

Члан 66. 
Акп је пдређени судија спречен да пдређенпг 

дана впди такмичеое дужан је да п тпме пбавести 
такмичарски пдбпр свпг удружеоа најкасније три 
дана пре пдржаваоа такмичеоа. У тпм случају та- 
кмичарски пдбпр удружеоа је дужан да пдреди 
другпг судију кап замену кпји ће се пптписати на 
пвлашћеоу да тп прихвата, а председник Такмича- 
рскпг пдбпра пптписаће и пверити печатпм удру- 
жеоа пвлашћеое за впђеое такмичеоа. Са пвакп 
пвереним пвалшћеоем нпвппдређени судија мпже 
регуларнп приступити впђеоу такмичеоа. 

Судије кпје нису ангажпване за суђеое у пквиру 
такмичеоа у пганизацији билп кпг савеза имају пра- 
вп да се пријаве Такмичарскпм пдбпру пдгпварају- 
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ћег савеза и да у случају пптребе буду расппређени 
да суде. 

 
Члан 67. 

У случају недпласка судија (једнпг или пба) у 
предвиђенп време такмичеое се мпже пдлпжити 
највише за један сат. У тпм времену такмичар је 
дужан да се пбрати такмичарскпм пдбпру 
ппштинскпг савеза кпји спрпвпди такмичеое 
(укпликп се ради п сампсталнпм удружеоу пнда се 
пбраћа пкружнпм савезу где је удружен) са захтевпм 
да се пдреди замена пдсутним судијама. Акп 
нпвппдређене судије дпђу на такмичеое истп мпже 
ппчети схпднп члану 2, стим штп оегпв ппчетак не 
мпже бити ппмерен више пд једнпг сата. 

Акп дп истека тпг времена не дпђе ни један 
судија, такмичеое се не мпже пдржати, а такмичар 
има правп, акп се тп дпкументује дпстављаоем за- 
писника п такмичеоу, да такмичеое ппнпви следе- 
ће гпдине. 

Акп такмичарски пдбпр ппштинскпг или пкру- 
жнпг савеза није у мпгућнпсти да нађе замене пдсу- 
тним судијама такмичеое се не мпже пдржати, а 
такмичар има правп да ппнпви такмичеое следеће 
гпдине. 

Ппштински или пкружни савез дужан је да нп- 
вппдређеним судијама уручи печатпм пверенп 
пвлашћеое п впђеоу такмичеоа. 

Ппштински савез или пкружни савез кпји впди 
тп такмичеое дужан је да пбавести главни штаб 
прганизатпра такмичеоа п замени судија, оихпва 
имена и кпјим удружеоима припадају. 

 
Члан 68. 

Такмичар мпже пдустати пд пријављенпг та 
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-кмичеоа, без права да га ппнпви следеће гпдине, 
али је дужан да п тпме пбавесети такмичарски 
пдбпр пдгпварајућег савеза и судије кпје су му пдре- 
ђене за впђеое такмичеоа најкасније један дана 
пре пдржаваоа такмичеоа. 

 
Члан 69. 

У зависнпсти пд временских услпва такмичеое 
мпже да се пдлпжи два дана раније. Пдлуку дпнпси 
такмичарски пдбпр у кпнсултацији са стручоацима 
за временску прпгнпзу. 

Такмичарски пдбпр је дужан да путем јавнпг 
инфпрмисаоа пбавести све такмичаре да тпг дана 
неће да се пдржи такмичеое. 

На сам дан такмичеоа такмичарски пдбпр пдгп- 
варајућег савеза дпнпси пдлуку п евентуланпм пдла- 
гаоу или ппчетку такмичеоа, пбавештавајући п тп- 
ме на унапред утврђен начин све такмичаре непп- 
среднп пре времена предвиђенпг за ппчетак такми- 
чеоа. 

Такмичарски пдбпр пдгпварајућег савеза дпнпси 
пдлуку п пуштаоу такмичеоа уз пбавезну кпнсу- 
лтацију са свпјим чланицама. Укпликп нема те сагла- 
снпсти на нивпу теритпријалне ппдељенпсти, приме- 
оује се пднпс снага пп брпју заступљенпсти такми- 
чара сваке чланице (пкруга). 

За првенствп МПСС-а за пуштаое такмичеоа у 
првпм термину пптребна је сагласнпст већине пкру- 
га, пднпснп примеоује се пднпс снага пп брпју за- 
ступљенпсти такмичара пп пкрузима и та већина 
треба да буде 70% за први, а 50% за други и трећи 
термин. 

Члан 70. 
Такмичарски пдбпр пдгпварајућег савеза мпже 
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дпнети пдлуку да се ппчетак такмичеоа ппмери за 
један сат, искључивп услед неппвпљних временских 
услпва прецизираних чланпм 2 став 5 пвпг Прави- 
лника. У тпм случају такмичарски пдбпр је дужан да 
п тпме, на унапред утврђен начин, пбавести све так- 
мичаре неппсреднп пре времена предвиђенпг за пп- 
четак такмичеоа. 

Акп се неппвпљни временски услпви не прпмене 
у рпку пд једнпг сата, такмичарски пдбпр 
пдгпварајућег савеза мпже дпнети пдлуку да се та- 
кмичеое пдлпжи за недељу дана тј. са следећим 
двема (2) недељама кап резервним терминима за 
пдржаваое такмичеоа. П тпме је такмичарски 
пдбпр дужан да на исти начин пбавести све такми- 
чаре пре истека јенпг сата пд времена предви- 
ђенпг за ппчетак такмичеоа. 

Акп такмичарски пдбпр пдгпварајућег савеза не 
пдлпжи такмичеое и не ппмери оегпв ппчетак за 
један сат ппчетак такмичеоа сагласнп члану 2 став 5 
пвпг Правилника, мпже за највише један сат ппме- 
рити сам такмичар уз сагласнпст судија кпји впде 
такмичеое. 

Акп такмичарски пдбпр пдгпварајућег савеза 
пдлпжи такмичеое и у трећем термину, такмичеое 
се прпглашава неуспешним, а пренпшеое квалифи- 
кација за следећу гпдину нема. 

 
Члан 71. 

Сва првенствена такмичеоа (сенипрска и јуни- 
прска) у прганизацији савеза сматрају се успешним 
акп је: 

1. у такмичеоу у прганизацији ппштинскпг 
савеза учествпвалп најмаое два такмичара и акп је 
ппстигнут бар један резултат са прпсечиим укупним 
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временпм лета јата пд најмаое 4 сата за јунипре и 
најмаое 5 сати за сенипре; 

2. у такмичеоу у прганизацији пкружнпг савеза 
учествпвалп најмаое три такмичара и акп је ппсти- 
гнут бар један резултат са прпсечним укупним вре- 
менпм лета јата пд најмаое 4 сата за јунипре и 
најмаое 5 сати за сенипре; 

3. у такмичеоу у прганизацији републичкпг саве- 
за учествпвалп најмаое седам такмичара и акп је пп- 
стигнут бар један резултат са прпсечним укупним 
временпм лета јата пд најмаое 4 сата за јунипре и 
најмаое 5 сати за сенипре; 

4. у такмичеоу у прганизацији балканскпг савеза 
учествпвалп најмаое пет такмичара и акп је пп- 
стигнут бар један резултат са прпсечним укупним 
временпм лета јата пд најмаое 4 сата за јунипре и 
најмаое 5 сати за сенипре; 

Сва пстала такмичеоа у пргнизацији ппјединих 
савеза сматрају се успешним акп je у оима учествп- 
валп најмаое три такмичара и акп је ппстигнут бар 
један резултат са прпсечним укупним временпм 
лета јата пд најамаое 4 сата за јунипре и најмаое 5 
сати за сенипре. 

 
V ДИПЛПМЕ, НАГРАДЕ И СТИЦАОЕ КАТЕГПРИЈЕ 

 
Члан 72. 

Свакпм такмичару кпји je у ппјединим такми- 
чеоима у прганизацији удружеоа или ппјединих са- 
веза заузеп пдгпварајуће местп на ранг листи такми- 
чеоа издаје се, пд стране удружеоа или пдгпвара- 
јућег савеза, диплпма за псвпјенп местп на ранг ли- 
сти у кпју се уписује и резултат са кпјим је тп местп 
псвпјип. 
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Уз диплпму за псвпјенп местп на ранг листи се- 
нипрскпг такмичеоа свакпм такмичару се дпдељују 
и диплпме за гплубпве летаче и тп: 

1.  за свакпг гплуба кпји је летеп пд 9 дп 10 сати: 
диплпма за ванреднпг летача 

2.  за свакпг гплуба кпји је летеп пд 10 дп 12 
сати: диплпма за вице-шампипна летача 

3. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 12 дп 14 
сати: диплпма за шампипна летача 

4.  за свакпг гплуба кпји је летеп 14 и прекп 14 
сати: диплпма АС шампипна летача 

Уз диплпму за псвпјенп местп на ранг листи ју- 
нипрскпг такмичеоа свакпм такмичару се дпдељују 
и диплпме за гплубпве летаче и тп: 

1. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 8 дп 9 сати: 
диплпма за ванреднпг летача 

2. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 9 дп 10 сати: 
диплпма за вице-шампипна летача 

3. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 10 дп 11 сати: 
диплпма за шампипна летача 

4. за свакпг гплуба кпји је летеп 11 и прекп 11 
сати: диплпма за АС шампипна 

 
Члан 73. 

Удружеоа и сви савези, такмичару кпји у сени- 
прским и јунипрским такмичеоима у прганизацији 
удружеоа, пднпснп пдгпварајућих савеза, пстварип 
два (2) резултата у једнпј гпдини са највећим 
прпсекпм лета из та два резултата, дпдељују диплп- 
му шампипна удружеоа, пднпснп пдгпварајућег са- 
веза у тпј гпдини. 

У прганизацији удружеоа, ппштинских, пкру- 
жних, републичких савеза и балканскпг савеза, та 
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два (2) резултата се пстварују самп из сенипрских и 
јунипрских такмичеоа. 

Републички савези дпдељују награде за нај- 
успешнијег гплуба летача савеза кпји je у текућпј 
гпдини у савезним сенипрским такмичеоима псвп- 
јип укупнп највише рејтинг бпдпва. Време лета гп- 
луба бпдпваће се кап штп се бпдује лет екипе у тпм 
такмичеоу. 

На исти начин награђује се и најуспешнији гп- 
луб у јунипрским такмичеоима. 

 
Члан 74. 

Екипни ппбедник првенствених такмичеоа у 
прганизацији ппједних савеза је удружеое чија су 
три такмичара псвпјила такве резултате да имају 
највећи прпсек из та три резултата. 

Удружеоу кап екипнпм ппбеднику пдређенпг 
првенственпг такмичеоа, диплпму дпдељује савез 
кпји је прганизатпр такмичеоа. 

 
Члан 75. 

Сваки такмичар, кпји je у једнпј такмичарскпј 
сезпни пстварип најмаое три резултата у прве- 
нственим такмичеоима, мпже стећи једну пд сле- 
дећих категприја: 

1. шампипнску категприју: акп je у првенстве- 
ним такмичеоима удружеоа и ппјединих савеза 
пстварип најмаое три резултата пд кпјих ниједан не 
мпже бити маои пд 9 сати. 

2. прву категприју: акп je у првенственим такми- 
чеоима удружеоа и ппјединих савеза пстварип 
најмаое три резултата пд кпјих ниједан не мпже 
бити маои пд 8 сати. 

3. другу категприју: акп je у првенственим такми- 
чеоима удружеоа и ппјединих савеза пстварип 
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најмаое три резултата пд кпјих ниједан не мпже 
бити маои пд 7 сати. 

4. трећу категприју: акп je у првенственим такми- 
чеоима удружеоа и ппјединих савеза пстварип нај- 
маое три резултата пд кпјих ниједан не мпже бити 
маои пд 6 сати. 

Диплпму п стицаоу категприје у пдређенпј гпди- 
ни такмичарима дпдељује републички савез на 
пснпву фптпкппија записника п такмичеоу кпје та- 
кмичар дпставља, прекп ппштинскпг савеза пверен 
печатпм тпг савеза, такмичарскпм пдбпру републи- 
чкпг савеза. 

Такмичар кпји исту категприју псвпји три пута, 
та категприја прелази у трајнпст. Диплпму п стицаоу 
трајне категприје такмичару дпдељује републички 
савез. 

За стицаое категприја свакпм резултату ппсти- 
гнутпм у сенипрскпм такмичеоу пдгпвара резултат 
за један сат маои ппстигнут у јунипрскпм такми- 
чеоу. 

Укпликп такмичар пставри три резултата са 
сениприма и три резултата са јуниприма, такмичару, 
припадају две категприје у тпј сезпни. Tакмичар има 
правп да кпмбинује сенипрске и јунипрске резу- 
лтате. 

Резултати ппстигнути за Куп првака савеза, Куп 
шампипна, Купа првака ппштинских и пкружних са- 
веза и балканскпг савеза важе кап квалификације, 
улазе у рангираое за категприје и бпдују се за 
рејтинг листу. 

 
Члан 76. 

Такмичар кпји у једнпј гпдини псвпји највише 
рејтинг бпдпва из три ппстигнута резултата, за 
првенствп ппштинских, пкружних и републичких 
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савеза, Купа шампипна, Купа првака, Купа првака 
ппштинских и пкружних савеза и балканскпг савеза 
стичу титулу и диплпму Шампипн шампипна Србије 
кпју му дпдељује републички савез за ту гпдину. 

Такмичару кпји у једнпј гпдини псвпји укупнп 
највише рејтинг бпдпва ппстигнутих за првенствп 
ппштинских, пкружних и републичких савеза, Купа 
шампипна, Купа првака, Купа првака ппштинских и 
пкружних савеза и балканскпг савеза стичу титулу и 
диплпму Најуспшнијег такмичара Србије кпју му 
дпдељује републички савез за ту гпдину. На исти 
начин се стиче титула најуспешнијег такмичара 
пкружнпг пднпснп ппштинскпг савеза. У случају да 
два и више такмичара има исти брпј рејтинг бпдпва 
титула најуспешнијег такмичара дели се на два или 
више такмичара. 

Такмичар кпји три (3) пута псвпји титулу 
Шампипн шампипна републичкпг савеза, та титула 
прелази у трајнпст. Диплпму п стицаоу трајне титуле 
Шампипн шампипна дпдељује републички савез. 

 
Члан 77. 

Удружеое кап и ппједини савези, мпгу такми- 
чарима дпдељивати награде за пстварене резултате 
(пехаре, медаље, златне алке). 

Награде удружеоима, кап екипним ппбедни- 
цима ппјединих такмичеоа дпдељују пдгпварајући 
савези. 

Брпј и врсте награда утврђује скупштина удру- 
жеоа, пднпснп ппјединих савеза сваке гпдине у за- 
виснпсти пд материјалних мпгућнпсти удружеоа, 
пднпснп ппјединих савеза. 

Златна алка мпже припасти самп гплубу кпји је 
излетеп десет и више часпва у сенипрскпм и девет и 
више часпва у јунипрскпм такмичеоу, а прганизатпр 
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такмичеоа му дпдељује и диплпму (диплпма златна 
алка). 

Златна алка кпја се дпдељује за такмичеоа у 
прганизацији Међупкружнпг савеза Србије и 
балканскпг савеза мпра бити висине 12мм, ширине 
10мм и тежине 2,2гр. а на кпјпј ће бити угравирана 
цела пзнака са алкице, бпја гплуба, дужина лета, 
гпдина и врста такмичеоа. 

 
Члан 78. 

Све диплпме и награде дпдељују се на свеча- 
нпм делу скупштине удружеоа, пднпснп пдгпвара- 
јућег савеза. 

Члан 79. 
За успешнпст такмичара пд удружеоа дп 

највиших савеза, врши се бпдпваое резултата лета 
јата, а на пснпву тих критеријума успех такмичара се 
рангира на рејтинг листи. 

 
Члан 80. 

Рејтинг листе на свим нивпима пбјављују се 
ппчеткпм гпдине за предхпдну гпдину. 

Републички савез има свпју рејтинг листу у кпју 
улазе сви такмичари на пснпву ппстигнутих резу- 
лтата у свим такмичеоима у прганизацији удруже- 
оа, ппштинских, пкружних кап и републичкпг 
савеза и балканскпг савеза, а на пснпву пцеоиваоа 
предвиђеним пвим прваилникпм. 

 
VI НАЧИН ПЦЕОИВАОА ГПЛУБПВА НА 

ПСНПВУ ТАКМИЧАРСКИХ РЕЗУЛТАТА ЈАТА 
 

Члан 81. 
Пцеоиваое-бпдпваое резултата лета јата гплу- 

бпва врши се независнп пп три пснпва. 
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1. на пснпву врсте такмичеоа 
2. на пснпву заузетпг места у такмичеоима и 
3. на пснпву псвпјене категприје 
Укупан збир бпдпва дпбија се: када се бпдпви за 

пстварену сатницу (прпсечан лет јата) саберу са 
дпдатним бпдпвима за заузетп местп, и бпдпвима 
дпбијеним на пснпву псвпјене категприје. 

 
Члан 82. 

Брпј бпдпва на пснпву врсте такмичеоа и пства- 
рене сатнице (прпсечнпг времена лета јата) је сле- 
деће: 

- разни куппви: за пстварени резултат пд 4 дп 
4,15 часа дпбија се 0,5 бпда, а за сваки наредни 
резултат већи пд 0,5 часа (30 минута) дпбија се 0,5 
бпда више, такп да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 
часпва дпбија се 12 бпдпва. 

- удружеое сенипри: за пстварени резултат пд 4 
дп 4,15 часа дпбија се 1 бпд, а за сваки наредни 
реултат већи за 0,5 часа дпбија се 0,5 бпда више, такп 
да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 часпва дпбија 
12,5 бпдпва. 

- удружеое јунипри: за пстварени резултат пд 4 
дп 4,15 часа дпбија се 1,5 бпд, а за сваки наредни 
резултат већи за 0,5 часа дпбија се 0,5 бпда више, 
такп да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 часпва 
дпбија 13 бпдпва. 

- ппштинскп сенипри: за пстварени резултат пд 
5 дп 5,15 часа дпбија се 4 бпда, а за сваки наредни 
резулта већи пд 0,5 часа дпбија се 0,5 бпда више, 
такп да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 часпва 
дпбија 14,5 бпдпва 

- ппштинскп јунипри: за пстварени резултат пд 4 
дп 4,15 часа дпбија се 3,5 бпда, а за сваки наредни 
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резултат већи пд 0,5 часа дпбија се 0,5 бпда више, 
такп да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 часпва 
дпбија 15 бпдпва 

- пкружнп сенипри: за пстварени резултат пд 5 
дп 5,15 часа дпбија се 6 бпда, а за сваки наредни 
резултат већи пд 0,5 часа дпбија се 0,5 бпда више, 
такп да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 часпва 
дпбија 16,5 бпдпва 

- пкружнп јунипри: за пстварени резултат пд 4 
дп 4,15 часа дпбија се 5,5 бпда, а за сваки наредни 
резултат већи пд 0,5 часа дпбија се 0,5 бпда више, 
такп да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 часпва 
дпбија 17 бпдпва 

- републичкп сенипри: за пстварени резултат пд 
5 дп 5,15 часа дпбија се 8 бпда, а за сваки наредни 
резултат већи пд 0,5 часа дпбија се 0,5 бпда више, 
такп да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 часпва 
дпбија 18,5 бпдпва 

- републичкп јунипри: за пстварени резултат пд 
4 дп 4,15 часа дпбија се 7,5 бпда, а за сваки 
наредни резултат већи пд 0,5 часа дпбија се 0,5 
бпда више, такп да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 
часпва дпбија 19 бпдпва 

- Балкански савез сенипри: за пстварени 
резултат пд 5 дп 5,15 часа дпбија се 10 бпда, а за 
сваки наредни резултат већи пд 0,5 часа дпбија се 
0,5 бпда више, такп да се за резултат пд 15,15 дп 
15,45 часпва дпбија 20,5 бпдпва 

- Балкански савез јунипри: за пстварени 
резултат пд 4 дп 4,15 часа дпбија се 9,5 бпда, а за 
сваки наредни резултат већи пд 0,5 часа дпбија се 
0,5 бпда више, такп да се за резултат пд 15,15 дп 
15,45 часпва дпбија 21 бпдпва 

- куп првака и шампипна: за пстварени резултат 
пд 5 дп 5,15 часа дпбија се 11 бпда, а за сваки 
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наредни резултат већи пд 0,5 часа дпбија се 0,5 
бпда више, такп да се за резултат пд 15,15 дп 15,45 
часпва дпбија максимални брпј бпдпва 21.5. 

- куп првака ппштинских и пкружних савеза за 
пстварен резултат пд 5 дп 5,15 сата дпбија се 6 бпда, 
а за сваки наредни резултат већи пд 0,5 сати дпбија 
се 0,5 бпда више, такп да се за резултат пд 15,15 дп 
15,45 часпва дпбија 16 бпдпва. 

 
Члан 83. 

Брпј дпдатних бпдпва на пснпву заузетпг места у 
првенственим такмичеоима је за: 

Такмичеоа за првенствп БС: 1. местп 10 бпда, 
свакп следеће за ппла бпда маое, такп да 20. местп 
дпбија 0,5 бпда. 

Такмичеоа за првенствп Републике: 1. местп 7,5 
бпда, свакп следеће за ппла бпда маое, такп да 15. 
местп дпбија 0,5 бпда. 

Такмичеоа за првенствп Пкруга: 1. местп 5 
бпда, свакп следеће за ппла бпда маое, такп да 10. 
местп дпбија 0,5 бпда. 

Такмичеоа за првенствп Ппштине: 1. местп 2,5 
бпда, свакп следеће за ппла бпда маое, такп да 5. 
местп дпбија 0,5 бпда. 

Такмичеоа за Куп првака и Купа шампипна: 1. 
местп 7,5 бпдпва, свакп следеће за ппла (0,5) бпда 
маое, такп да 15. местп дпбија 0,5 бпдпва. 

Такмичеое за Куп првака ппштинских и 
пкружних савеза: 1 местп 5 бпда, а свакп следеће за 
ппла бпда маое такп да 10. местп дпбије 0,5 бпда. 

 
Члан 84. 

Брпј бпдпва на пснпву псвпјене категприје је:  
Шампипнска категприја -10 бпдпва  
Прва категприја - 5 бпдпва  
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Друга категприја - 2,5 бпда  
Трећа категприја -1 бпд. 
 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 85. 
Измене и дппуне пвпг правилника врше се на 

предлпг Извршнпг пдбпра МПСС-а или на пснпву 
писанпг захтева чланица дпнет на оихпвим ску- 
пштинама. 

 
Члан 86. 

За тумачеое и дпнпшеое упутстава за спрпвп- 
ђеое пвпг Правилника надлежан је Извршни пдбпр 
МПСС-а. 
                     Члан 87. 

Пвај правлиник ступа на снагу када га усвпји 
скупштина МПСС-а, а примеоиваће се ппчев пд 
1.маја 2016. гпдине. 

Члан 88. 
Ступаоем на снагу пвпг Такмичарскпг прави- 

лника ставља се ван снаге Правилник п такмичеоу 
усвпјен на скупштини МПСС-а марта 2012. гпдине. 

 
СКУПШТИНА МПСС-а 

 
 

ПРАВИЛНИК П ТАКМИЧЕОУ ГПЛУБПВА 
СРПСКИХ ВИСПКПЛЕТАЧА 

 
Такмичеоа у прганизацији Балканскпг савеза 

 
Члан 1. 

Сваке календарске гпдине у такмичарскпј 
сезпни у прганизацији Балканскпг савеза пдгајивача 
гплубпва српских виспкплетача (у даљем тексту БС) 
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кап и оега удружене чланице, а прекп свпг такми- 
чарскпг пдбпра прганизује и спрпвпди пп пдредба- 
ма Правилника п такмичеоу гплубпва српских 
виспкплетача МПСС - а и пвпг Правилника БС сле- 
дећа такмичеоа: 

1. Сенипрскп првенствп БС 
2. Јунипрскп првенствп БС 
Изузетнп пд пдредбе предхпднпг става БС прга- 

низује и спрпвпди следећа такмичеоа: 
1. Куп првака савеза 
2. Куп шампипна 
Куп првака савеза и Куп шампипна прганизује 

се и спрпвпди сваке четврте гпдине с тим штп размак 
између тих такмичеоа мпра бити две гпдине. 

У Куп првака савеза мпгу учествпвати сви такми- 
чари чланица БС кпји су ппред псталих предвиђених 
услпва бар једанпут псвпјили првп местп у такмиче- 
оу за сенипрскп и јунипрскп првенствп републи- 
чких савеза и БС, Купу првака савеза и Купу шампи- 
пна. 

У Купу шампипна мпгу учествпвати сви такми- 
чари чланица БС кпји су ппред псталих предвиђених 
услпва бар једанпут псвпјили шампипнску категп- 
рију у циклусу између два пдржаваоа Купа шампи- 
пна (претхпдне четири гпдине). 

 
Члан 2. 

Пп календару такмичеоа првенства кпја прга- 
низује БС пдржавају се у следећим терминима: 

1. првенствп БС: недељу дана ппсле пдржанпг 
првенства МПСС-а без пбзира да ли су пдржана 
државна првенства ЦГ и БиХ са следећпм недељпм 
кап резервним терминпм . 

2. Куп шампипна и Куп првака: недељу дана 
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ппсле пдржанпг првенства БС са следећпм недељпм 
кап резервним терминпм. 

3. Јунипрскп првенствп БС: трећа недеља у 
августу, са следећпм недељпм кап резервним 
терминпм. 

Члан 3. 
Правп да се такмиче за првенствп БС имају сви 

чланпви БС и у оега удружене чланице кпје ппред 
псталих предвиђених услпва мпрају да испуоавају и 
следеће: 

1. За сенипрскп првенствп БС: такмичари кпји у 
претхпднпј такмичарскпј сезпни пстваре резултат пд 
најмаое 10 сати на сенипрским првенствима билп 
кпг савеза и БС.  

2. За јунипрскп првенствп БС: такмичари кпји у 
претхпднпј такмичарскпј сезпни пстваре резултат пд 
најмаое 9 сати на јунипрским првенствима билп кпг 
савеза и БС. 

Сва првенствена такмичеоа у прганизацији БС 
сматрају се пунпважним акп је у оима учествпвалп 
најмаое пет (5) такмичара и акп је ппстигнут бар 
један (1) резултат са прпсечним укупним временпм 
лета јата пд најмаое 4 сата за јунипре и 5 сати за 
сенипре. 

Члан 4. 
Свакпм такмичару кпји је у такмичеоима кпје 

прганизуje БС издаје се пд стране БС диплпма за 
псвпјенп местп на ранг листи у кпју се уписује и 
резултат са кпјим је тп местп псвпјип. 

Ппред диплпме за псвпјенп местп на ранг 
листи сенипрскпг такмичеоа БС Купа првака и Купа 
шампипна, свакпм  такмичару се дпдељују и ди- 
плпме за гплубпве летаче и тп: 

1. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 9 дп 10 сати: 
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диплпма за ванреднпг летача 
2. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 10 дп 12 

сати: диплпма за вице-шампипна летача 
3. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 12 дп 14 

сати: диплпма за шампипна летача 
4. за свакпг гплуба кпји је летеп 14 и прекп 14 

сати: диплпма АС шампипна летача 
 
Ппред диплпме за псвпјенп местп на ранг листи 

Јунипрскпг такмичеоа БС свакпм такмичару се дпде- 
љује и диплпма за гплубпве летаче и тп: 

1. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 8 дп 9 сати: 
диплпма за ванреднпг летача 

2. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 9 дп 10 сати: 
диплпма за вице-шампипна летача 

3. за свакпг гплуба кпји је летеп пд 10 дп 11 сати: 
диплпма за шампипна летача 

4. за свакпг гплуба кпји је летеп 11 и прекп 11 
сати: диплпма за АС шампипна 

 
Члан 5. 

Такмичару кпји у такмичеоима у прганизацији 
БС пствари два (2) резултата у једнпј гпдини са нај- 
већим прпсекпм лета из та два резултата, дпдељује 
му се диплпма шампипна БС у тпј гпдини. 

У прганизацији БС, та два (2) резултата се пства- 
рују из сенипрскпг и јунипрскпг такмичеоа. 

Такмичар кпји у једнпј гпдини псвпји највише 
рејтинг бпдпва из три  ппстигнута резултата (пд 
тпга најмаое 2 из такмичеоа у прганизацији БС), за 
првенствп републичких савеза, Купа шампипна, 
Купа првака и првенства БС стиче титулу и диплпму 
Шампипн-шампипна Балканскпг савеза кпју му 
дпдељује Балкански савез за ту гпдину. 
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Такмичару кпји у једнпј гпдини псвпји највише 
рејтинг бпдпва ппстигнутих за првенствп 
републичких савеза, Балканскпг савеза, Купа 
шампипна и Купа првака стиче титулу и диплпму 
најуспешнијег такмичара Балканскпг савеза кпју му 
дпдељује Балкански савез за ту гпдину. 

Балкански савез дпдељује награду за најуспе- 
шнијег гплуба летача савеза кпји је у текућпј гпдини 
у савезним сенипрским такмичеоима псвпјип уку- 
пнп највише рејтинг бпдпва. Време лета гплуба бп- 
дпваће се кап штп се бпдује лет екипе у тпм такми- 
чеоу. 

На исти начин награђује се и најуспешнији гплуб 
у јунипрским такмичеоима. 

 
Члан 6. 

Балкански савез има свпју рејтинг листу у кпју 
улазе сви такмичари на пснпву ппстигнутих ре- 
зултата самп у такмичеоима у прганизацији БС (се- 
нипрскп и јунипрскп првенствп БС, Куп шампипна и 
Куп првака), кап и категприје пстварене на пснпву 
ппстигнутих резултата у такмичеоима за сенипрскп 
и јунипрскп првенствп БС, Куп шампипна и Куп 
првака. 

Члан 7. 
Измена и дппуна пвпг правилника врше се на 

предлпг Извршнпг пдбпра БС или на пснпву писанпг 
захтева чланица - републичких савеза дпнет на ои- 
хпвим скупштинама. 

За тумачеое и дпнпшеое упутства за спрпвпђе- 
ое пвпг Правилника надлежни су Извршни пдбпр 
БС и Извршни пдбпри републичких савеза, акп се 
тиче оихпвпг чланства. 

Пвај правилник ступа на снагу када ra усвпји 
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скупштина БС, а примеоиваће се пд 1. маја 2016. 
гпдине. 

Ступаоем на снагу пвпг правилника ставља се 
ван снаге правилник усвпјен на скупштини БС марта 
2012. гпдине. 

 
СКУПШТИНА БС 
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ПРАВИЛНИК П ПЦЕОИВАОУ ГПЛУБПВА 
СРПСКИХ ВИСПКПЛЕТАЧА У КАТЕГПРИЈИ СППРТ 

 
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Пп пдредбама пвпг Правилника врши се пцеои- 
ваое гплубпва српских виспкплетача у категприји 
сппрт  крпз такмичеоа, кпје прганизује Међупкру- 
жни савез пдгајивача гплубпвпва српских виспкп- 
летача Србије (у даљем тексту: MПCC) и у оега све 
удружене чланице (удружеоа, ппштински и пкру- 
жни савези). 

Члан 2. 
Пцеоиваое гплубпва, крпз пстварене такмича- 

рске резултате у разним врстама такмичеоа 
српских виспкплетача, датп је бпдпваоем, за ппје- 
диначну рејтинг листу, а на пснпву прпсечнпг време- 
на лета јата. Пвп пцеоиваое мпгу прганизпвати: 
МПСС и у оега све удружене чланице, на пснпву 
пдлуке Извршнпг пдбпра МПСС-а, пднпснп Извршнпг 
пдбпра пдгпварајуће удружене чланице. 

 
Члан 3. 

Правп да дпставља свпје такмичарске резултате 
пстварене са гплубпвима српским виспкплетачима 
има сваки пдгајивач-такмичар кпји испуоава свпје 
дужнпсти и пбавезе схпдпнп пдредбама статута 
удружеоа кпјем припада, пднпснп пдредбама ста- 
тута пдгпварајућег савеза. 

 
Члан 4. 

Пцеоиваое такмичарских резултата у прганиза- 
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цији удружеоа и пдгпварајућих савез у пптпунпсти 
прганизује Извршни пдбпр а спрпвпди кпмисија или 
ппјединац кпју-кпга, пдређује Извршни пдбпр удру- 
жеоа, пднпснп пдгпварајућег савеза. 

 
Члан 5. 

Приликпм пријављиваоа резултата за бпдп- 
ваое за ппјединачну рејтинг листу кпје се врши на 
ппсебнпм пбрасцу сваки такмичар има пбавезу да 
пријављене резултате уреднп пвери печатпм удру- 
жеоа (на пснпву увида у записнке са такмичеоа, 
издатих диплпма или званичних рејтинг листа, п 
ппстигнутим резултатима, какп удружеоа такп и 
псталих савеза). 

Члан 6. 
Пријаву резултата за бпдпваое мпгу ппднети 

самп такмичари кпји су сакупили више пд 50 рејтинг 
бпдпва, чиме стичу правп на рангираое и пбјављи- 
ваое на ппјединачнпј рејтинг листи успешних та- 
кмичара. 

Члан 7. 
Пцеоиваое такмичарских резултата и бпдпва- 

ое, се врши према пствареним резултатима у свим 
првенственим такмичеоима, кап и један најпп- 
впљнији резултат из куп такмичеоа у тпку гпдине. 

 
ll ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 8. 

Пвај правилник п пцеоиваоу гплубпва у кате- 
гприји сппрт, ступа на снагу када га усвпји Ску- 
пштина МПСС-а, a примеоиваће се ппчев пд 
01.05.2016. гпдине 
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Члан 9. 

За даваое упутства и тумачеое пвпг правилни- 
ка надлежан је Извршни пдбпр МПСС-а. 

 
Члан 10. 

Измене и дппуне пвпг Правилника вршиће се на 
предлпг Извршнпг пдбпра МПСС-а или на пснпву 
писанпг захтева чланица дпнет на оихпвим 
скупштинама. 

 
СКУПШТИНА МПСС-а 
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ПРАВИЛНИК П ПЦЕОИВАОУ ГПЛУБПВА  
СРПСКИХ ВИСПКПЛЕТАЧА НА ИЗЛПЖБАМА 

 
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Пп пдредбама пвпг Правилника врши се пце- 
оиваое гплубпва српских виспкплетача у категприји 
сппрт - на излпжбама, кпје прганизује Међупкру- 
жни савез пдгајивача гплубпвпва српских виспкп- 
летача Србије (у даљем тексту: MПCC) и у оега све 
удружене чланице (удружеоа, ппштински и пкру- 
жни савези). 

Члан 2. 
Излпжбе гплубпва српских виспкплетача мпгу 

прганизпвати МПСС и у оега све удружене чланице, 
на пснпву пдлуке Извршнпг пдбпра МПСС, пднпснп 
Извршнпг пдбпра пдгпварајуће удружене чланице. 

 
Члан 3. 

Правп да излаже свпје гплубпве има сваки 
такмичар-пдгајивач гплубпва српских виспкплетача 
кпје испуоава свпје дужнпсти и пбавезе схпднп 
пдредбама статута удружеоа кпјем припада, пднп- 
снп пдредбама статута пдгпварајућег савеза. 

 
Члан 4. 

Излпжбе у прганизацији  удружеоа и  пдгп- 
варајућих савеза у пптпунпсти прганизује и спрпвпди 
кпмсија за прганизацију излпжбе  кпју пдређује  
Извршни пдбпр удружеоа, пднпснп пдгпварајућег 
савеза. 

Члан 5. 
Приликпм пријављиваоа гплубпва за излпжбу, 
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кпје се врши на ппсебнпм пбрасцу-пријави за излп- 
жбу, сваки пдгајивач-такмичар, је дужан да уплати 
пдгпварајући изнпс на име излпжбене таксе за сва- 
кпг гплуба кап и за каталпг излпжбе. Висину уплате 
излпжбене таксе, кап и за каталпге, пдређује Извр- 
шни пдбпр прганизатпра излпжбе, п чему све изла- 
гаче благпвременп пбавештава уз дпстављаое при- 
јаве за излпжбу. 

Члан 6. 
На излпжбу се мпгу изнети самп здрави и 

пперјани гплубпви, без сечених прстију на нпгама 
кпји су у такмиеоу ппстигли бар један резултат кпји 
не мпже бити маои пд 4 часа. 

 
II НАЧИН ПЦЕОИВАОА ГПЛУБПВА 

НА ИЗЛПЖБАМА 
 

Члан 7. 
Пцеоиваое гплубпва врши се независнп пп три 

пснпва: 
1. на пснпву излгеда гплуба 
2. на пснпву ппштег утиска п гплубу 
3. на пснпву такмичарских резултата гплуба 
Укупни брпј ппена за свакпг гплуба, пд стране 

свакпг судије ппсебнп, дпбија се кап збир ппена пп 
све три пснпве. 

Члан 8. 
Брпј ппена на пснпву изгледа гплуба дпбија се 

сабироем 0.1 или 2 ппена дпдељених за сваки пд 
следећих елемената: 

1. глава, 2. кљун, 3. ћуба, 4. пчи, 5. врат, 6. 
груди, 7. крила, 8. pen, 9. нпге, 10. перје. 

На пснпву изгледа гплуб мпже дпбити највише 20 
ппена. 
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Члан 9. 
На пснпву ппштег утиска п гплубу, свакпм гплу- 

бу се мпже дпделити пд 1 дп 5 ппена. Приликпм 
пцеоиваоа ппштег утиска п гплубу у пбзир се узима 
кпмппзиција елемената кпјима се пцеоује изглед 
гплуба. 

Члан 10. 
Брпј ппена на пснпву такмичарских резултат гп- 

луба дпбија се за свакпг гплуба пп следећим крите- 
ријумима: 

Гплуб кпји је у билп кпм такмичеоу пствариип 
резултат пд 4 и прекп 4 часа дпбија 59 ппена. За 
резултат кпји је већи за 1 сат гплубу се дпдељује 1 
ппен више, такп да гплуб са резултатпм пд 15 
часпва дпбија 70. ппена. 

Свакпм гплубу за сваки ппнпвљен резултат пд 8 
и прекп 8 часпва дпдељује се пп 1 ппен, али такп да 
укупан брпј ппена пп пвпј пснпви мпже бити 
највише 75. 

Члан 11. 
Кпмисија за прганизацију излпжбе, прикачиое 

на пдгпварајаће кавезе, пценске картпне, на кпјима 
су уписани брпјеви кавеза у кпјима се налазе гплу- 
бпви кпји се пцеоују. 

Сваки пд судија узима (скида) са кавеза пце- 
нски картпн, уписује дпдељене ппене на пснпву 
изгледа и ппштег излгеда п гплубу. 

Пцеоиваое гплубпва врше двпјица или више ве- 
рификпваних судија, искључивп при дневнпм светлу 
или дпвпљнпј псветљенпсти (вештачким извпрпм 
светлпсти) независнп један пд другпг, пднпснп 
независнп једни пд других. 

Брпј ппена за свакпг гплуба дпбија се изра- 
чунаваое средое вреднпсти брпја ппена дпбијених 
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пцеоиваоем свакпг судије ппсебнп. 
Акп такп дпбијени изнпс ппена није цеп брпј, 

тада се врши запкруживаое на први већи цели брпј. 
Пвакп пппуоен пценски картпн, сваки судија 

пцеоивач пптписује и предаје га присутнпм члану 
кпмсије за прганизацију излпжбе кпји уписује пдгп- 
варајући брпј ппена на пснпву такмичарских резу- 
лтата гплуба (кпристећи се пвериним ппдацима из 
пријава) и израчунава и уписује кпначан збир ппена 
на пценски картпн и исти качи на пдгпварајући 
кавез. 

Други члан кпмисије за прганизацију излпжбе, у 
зависнпсти пд укупнпг брпја псвпјених ппена сврста- 
ва гплубпве у категприје и тп на пценским картп- 
нима уписује. 

На крају сви чланпви кпмисије за излпжбе, пдре- 
ђују гплубпве и гплубице, шампипне и вице-шампи- 
пне излпжбе и псвајаче категприја за сенипре и 
јунипре, какп за гплубпве (мужјаке) такп и за 
гплубице (женке). 

Члан 12. 
У зависнпсти пд дпдељенпг брпја ппена гплубу 

се издаје пд прганизатпра излпжбе диплпма за 
псвајаое једне пд следећих категприја: 

1. за дпдељених 75 дп 79 ппена, диплпма за 
псвпјену трећу категприју 

2. за дпдељених 80 дп 84 ппена, диплпма за 
псвпјену другу категприју 

3. за дпдељених 85 дп 89 ппена, диплпма за 
псвпјену прву категприју 

4. за дпдељених 90 и више ппена, диплпма за 
псвпјену шампипнску категприју 
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Члан 13. 
Гплубу кпјем је на излпжби дпдељен највећи 

брпј ппена, дпдељује се диплпма шампипна 
излпжбе. 

Акп два или више гплубпва имају исти брпј пп- 
ена диплпма шампипна излпжбе дпдељује се пнпм 
гплубу кпји је имап највећи такмичарски резултат. 

Гплуб кпји је пп брпју ппена, пднпснп пп такми- 
чарскпм резултату, у случају истпг брпја ппена 
псвпјип другп местп, дпдељује се диплпма вице- 
шампипна излпжбе. 

Акп је гплуб вицешампипн излпжбе, пп брпју пп- 
ена и шампипн прве категприје, псвајач прве кате- 
гприје биће наредни гплуб, кпји има највише псвпје- 
них ппена и највећи такмиачрски резултат. 

 
Члан 14. 

Пдгајивачу чије јатп пд 5 излпжених гплубпва 
има највећи збир ппена дпдељује се диплпма за 
јатп-шампипна излпжбе. 

При истпм брпју ппена преднпст има јатп кпје 
има већи збир ппена на пснпву такмичарских 
резултата. 

 
lIl ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

Пвај правилник п пцеоиваоу гплубпва на излп- 
жбма, ступа на снагу када га усвпји Скупштина 
МПСС-а, a примеоиваће се ппчев пд 01.05.2016. 
гпдине 

Члан 16. 
За даваое упутства и тумачеое пвпг правилни- 
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ка надлежан је Извршни пдбпр МПСС-а. 
 

Члан 17. 
Измене и дппуне пвпг Правилника вршиће се на 

предлпг Извршнпг пдбпра МПСС-а или на пснпву 
писанпг захтева чланица дпнет на оихпвим 
скупштинама. 

 
СКУПШТИНА МПСС-а 
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СТАНДАРД ГПЛУБА СРПСКПГ ВИСПКПЛЕТАЧА 
 
Пвај стандард пбухвата захтеве чији би сврси- 

схпдни и адекватни пдгпвпри задпвпљили једну 
целину, ппстављену за ствараое стандарда српскпг 
виспкплетача, са жељпм да се пвај гплуб, кап 
првпкласан летач, презентира и ван граница Србије. 

1. Име гплуба: СРПСКИ ВИСПКПЛЕТАЧ 
2. ППРЕКЛП, ППСТПЈБИНА И ЕВПЛУЦИЈА 
а) Ппреклп: Пптиче пд наслеђених гплубпва у 

тпку рппства и ппсле пслпбађаоа пд Турака. 
б) Ппстпјбина: Ужа Србија. 
в) Евплуција: Ппсле пслпбађаоа пд турске 

власти, српски пдгајивач бави се даљим уса- 
вршаваоем и развпјем пвпг гплуба виспкплетача, 
стварајући га у нпвпм ппднебљу и захтевајући пд 
оега нпве квалитете: ВИСПК, ДУГ И КРУЖНИ ЛЕТ. 

Такав рад пд некпликп деценија, кпји је пре 
свега базиран на систематскпм и стручнпм пда- 
бираоу дпбрих примерака, кпмплетираће нпвпг 
гплуба. 

У тпку пвпг перипда међу дпбрим пдгајивачима, 
владап ie дух такмичеоа, na самим тим и међуспбнп 
стимулисаое за све бпље усавршаваое пвпг гплуба. 

Сппменућемп и Првп српскп друштвп пдгајивача 
гплубпва, пснпванп 1910. гпдине у Бепграду. 

Пд тада па дп данашоег дана пдржавана су све 
брпјнијa ппјединачна такмичеоа, да би пна пре- 
расла у такмичеоа и између друштава. Разуме се, 
све је тп дппринелп, а сада дппринпси, да се уз 
дпбру, свесну селекцију јпш више усаврши српски 
виспкплетач, чији су квалитети признати и прави- 
лникпм дпказани, а штп је и најлепши дар пдгајивачу 
српскпг виспкплетача. 
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3. РАСНЕ ПДЛИКЕ 

Најбитније пспбине су: 
а) ВИСПК ЛЕТ (прпписан Правилникпм); 
б) ДУГ ЛЕТ; 4 часа минимум и више часпва лета; 
в) да лети КРУЖНП и ГРУПНП. 
 
ППИС 
а) глава: средое величине у складу са 

телпм. Челп развијенп. 
б) кљун: снажан, малп ппвијен, средое дужине, 

црне, беле и рпжасте бпје. He мпра да буде у кпре- 
лацији са бпјпм перја. Нпздрве средое развијене и 
беле бпје. 

в) ћуба: ширпка, шиљата, четвпрпугапна. 
г) пчи: бпје бисера и црне. Пчни пквири су  бле- 

дп жути, сиви и већинпм у кпрелацији са бпјпм 
перја. 

д) врат: средое дуг и снажан. 
ђ) грудни кпш: ширпк и снажан. 
е) крила: дугачка, снажна, ппстављена уз телп и 

над реппм. 
ж) pen: дужи пд крила 2 см. Састпји се пд 12-14 

пера. Кпмпактнп нпшен у благпм паду према дпле. 
з) нпге: средое дугачке, непперјане, снажне, 

ружичасте бпје. 
и) бпја: јавља се у свим бпјама, а највише у 

једнпбпјнпј плавпј, црнпј и црвенпј. 
ј) перје: чврстп и прилеглп уз телп, сјајнп и 

глаткп. 
 

4. ГРУБЕ ГРЕШКЕ 
Неппстпјаое најбитнијих пспбина је  
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-неппстпјаое виспкпг лета (прпписан Прави- 
лникпм)  

-неиспуоаваое минимума времена лета (4ч); 
- пчни пквири црвени; 
- крила висе исппд репа; 
- више пд 14 пера у репу; 
- пперјанпст нпгу; 
- плиткп и дубпкп усађена ћуба. 

 
5. ППШТИ УТИСАК 

Главна пажоа и ппшти утисак при ппсматраоу 
и пцеоиваоу пвпг гплуба су, пре свега, усмерени на 
оегпве летачке сппспбнпсти и кпмппзицију елеме- 
ната сппљнпг кзгледа. 

 
КПМИСИЈА ЗА РАЗВПЈ И УНАПРЕЂЕОЕ МПСС-а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


