ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА CEРИЈСКИМ ВАЗДУШНИМ ОРУЖЈЕМ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА ЦРНЕ ГОРЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ТАКМИЧЕЊА
Tакмичењa серијским ваздушним оружјем имају за циљ подизање на виши спортски ниво
стријелаца чији се резултати бодују и вреднују за категоризацију спортиста, за бодовање
спортиста за евентуалне стипендије, за одређивање учесника Кампа перспективних стријелаца , као и за подизање спортско-такмичарских резултата.
ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА
Такмичења церијским вадушним оружјем се организује у 2 дијела:
1. Куп такмичење серијским ваздушним оружјем за пионире/рке,кадете/киње,јуниоре/рке,
сениоре -/рке, у појединачној конкуренцији и у екипној конкуренцији;
Куп такмичење се састоји квалификационих кола за све дисциплине серијским ваздушним оружјем,
2. Првенства Црне Горе.
Стручна комисија одређује број кола Купа на основу Календара такмичења за сваку
годину унапријед.
ПРАВО НАСТУПА
Право наступа имају сви верификовани такмичари који свој идентитет доказују такмичарском легитимацијом Савеза.
На такмичењима серијским ваздушним оружјем,право наступа имају и стријелци са медјународног програма и обратно.
ДИСЦИПЛИНЕ И КАТЕГОРИЈЕ
Сви стријелци имају право наступа само у једној дисциплини по избору,пиштољ или
пушка.Cтријелци могу наступити у својој или наредној старијој категорији.
Такмичења се спроводе у сљедећим категоријама:
:
Пионири 20 дијабола
Кадети 40 дијабола
Пионирке 20 дијабола
Кадеткиње 40 дијабола
Јуниори 40 дијабола
Сениори 40 дијабола
Јуниорке 40 дијабола
Сениорке 40 дијабола

е и пионирке чине стријелци који имају испод 16 година старости на дан 31.12.
у години у којој се одржава Првенство ЦГ серијским ваздушним оружјем;
е и кадеткиње чине стријелци који имају испод 18 година старости на дан 31.12.
у години у којој се одржава Првенство ЦГ серијским ваздушним оружјем;
е и јуниорке чине стријелци испод 21 годину старости на дан 31.12. у години у
којој се одржава Првенство ЦГ серијским ваздушним оружјем,
Сениоре и сениорке чије стријелци старији од 20 година.

МЕТЕ И ОРУЖЈЕ
На свим такмичењима серијским ваздушним оружјем користиће се мете и оружје као и
претходне сезоне.
БОДОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА
На квалификационим колима Купа и Првенству серијским оружјем бодује се првих 10
такмичара по редоследу: 12,10,8,7,6,5,4,3,2 и 1 бод.
Екипе клубова по категоријама чине 3 члана и бодују се по редоследу 5,4,3,2 и 1.
Уколико у Куп такмичењу учествује најмање 5 клубова,вршиће се бодовање за Генерални
пла-сман.
Бодовање ће се вршити на тај начин што ће свака екипа по категоријама и дисциплинама
за прво мјесто клубу донијети 5 бодова,за друго 4,треће 3,четврто 2 и пето мјесто 1 бод.

ПРОГЛАШЕЊА ПОБЈЕДНИКА
Проглашење побједника врши у пионирској, кадетској ,јуниорско и сениорској категорији
Награђују се прва 3 такмичара и прве три екипе у свакој категорији и дисциплини и то:
дипломама, медаљама и по могућности новчаним или другим наградама.
Награде за државно првенство обезбједјује Стрељачки Савез,а за кола Купа организатори
такмичења.
РЕГУЛАРНОСТ
За регуларност такмичења одговорна је Судијска комисија на сваком колу Купа и Првенству.Судијска Комисја има најмање 3 члана и обавезна је да у најкраћем року након за-

вршетка такмичења, достави Билтен односног такмичења Стручној служби ССЦГ ради
евиденције и ажурирања резултата.
Уколико је потребно,Стручна Комисија врши контролу листе резултата ,а стручна служба
је доставља средствима јавног информисања .

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а важи од_1.06.2018. године.

Предсједник Стрељачког Савеза Црне Горе,
Пуковник,Зоран Бошковић

