
На основу члана 35 Статута Стрељачког савеза Војводине, Управни одбор ССВ, на
својој седници одржаној дана 25.01.2017.године доноси:

ПРАВИЛНИК О РАНГИРАЊУ ТАКМИЧАРА ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.
Овим Правилником се прописује начин бодовања и утврђивање ранг листе стрелаца

Војводине у категоријама пионира, пионирки, кадета, кадеткиња, млађих јуниора, млађих
јуниорки, јуниора, јуниорки, сениора и сениорки у дисциплинама пушка и пиштољ.

Члан 2.
Као основ за рангирање узимају се резултати постигнути на такмичењима у периоду

01.01.-31.12. године за коју се врши рангирање.

Члан 3.
Рангирање се врши на основу:

-ранг листе стрелаца Стрељачког савеза Србије
-пласмана на првенству Војводине
-пласмана у лиги Војводине за пионире, пионирке, кадете, кадеткиње, млађе јуниоре и млађе
јуниорке

Уколико на ранг листи Стрељачког савеза Србије нема 3 такмичара из Војводине, у
категоријама јуниора, јуниорки, сениора и сениорки бодује се пласман на првенству Србије и
пласман у финалу Купа Србије.

Члан 4.
Рангирање се врши тако што се броју бодова утврђеном ранг листом Стрељачког

савеза Србије, додају:
- бодови остварени пласманом на првенству Војводине,
- бодови остварени коначним пласманом у лиги Војводине за пионире, пионирке, кадете,
кадеткиње, млађе јуниоре и млађе јуниорке
-бодови остварени на Првенству Србије и финалу Купа Србије за јуниоре, јуниорке, сениоре
и сениорке.

Члан 5.
Пласман на првенству Војводине и коначни пласман у лиги Војводине, бодују се за

првих 5 места и то:
1. место 7 бодова
2. место 5 бодова
3. место 3 бода
4. место 2 бода
5. место 1 бод
Пласман на првенству Србије и финалу Купа Србије за јуниоре, јуниорке, сениоре и

сениорке бодује се за највише три најбоље пласирана такмичара (за онолико такмичара из
Војводине колико недостаје до 3 на ранг листи ССС), и то:

- за најбољи пласман 4 бода
- за други најбољи пласман 3 бода
- за трећи најбољи пласман 2 бода



Члан 6.
Стрељачки савез Војводине за најбоље пласиране такмичаре на ранг листи додељује

признања и то:
- за такмичаре на 1. месту ранг листе пригодну плакету или пехар
- за такмичаре до 3. места диплому

Члан 7.
У случају истог броја бодова такмичара до 3. места, доделиће се више признања истог

ранга.

Члан
8.

Обједињене ранг листе такмичара у категоријама пионира, пионира, кадета,
кадеткиња, млађих јуниора и млађих јуниорки у дисциплинама пушка и пиштољ, узимају се
као основ за формирање листе од 5 перспективних такмичара, коју, у форми предлога
Управном одбору ССВ, доставља стручна комисија .

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе:

1. Правилник о рангирању такмичара за категорију пионира и пионирки
2. Правилник о рангирању такмичара за категорију кадета и кадеткиња у дисциплинама
пушка и пиштољ.
3. Правилник о рангирању такмичара  за категорију млађих јуниора и млађих јуниорки у
дисциплинама пушка и пиштољ.
4. Правилник о рангирању такмичара у категорији јуниора, јуниорки, сениора и сениорки у
дисциплинама пушка и пиштољ.

У Новом Саду, 25.01.2017.

ПРЕДСЕДНИК ССВ
Алимпијевић Драган


