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1

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1.1.
Сва такмичења наведена у календару ССС организују се и реализују у свему према
ФИС правилима и посебним правилима ССС за категорије такмичења која нису обухваћена
ФИС правилима (пахуљице, цицибани, а за које постоје усвојени Правилници)
2

КОНТРОЛА ТАКМИЧЕЊА

2.1.
Сва ССС такмичења у ФИС календару контролисана су од стране ФИС техничких
делегата и представника КТСО.
2.2.
Сва такмичења у ССС календару контролисана су од стране ССС техничких делегата
и представника КТСО.
2.3.
ССС Технички делегати су обавезни да у року од три дана од завршетка такмичења
пошаљу писмени извештај КТСО и организатору.
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САНКЦИЈЕ

3.1.
На основу Извештаја ФИС ТД, ССС ТД и представника КТСО, могу се применити
санкције према организаторима и појединцима уколико су нарушили правила и
дисциплину. КТСО доноси одлуку о начину санкционисања које може бити новчано или
изрицањем забране организовања такмичења на одређени временски период. КТСО може
поднети и пријаву Дисциплинској комисији ССС која на основу свог Правилника одређује
санкцију.
3.2
Рок за отказивање такмичења из усвојеног календара је најкасније 5 (пет) дана од
првог дана почетка такмичења. Непоштовање наведеног рока се санкционише сходно тачки
3. став 3. овог Правилника. У изузетним случајевима, (виша сила), дозвољено је отказивање
и после наведеног рока, сходно одлуци КТСО.
3.3
Уколико клуб технички организатор откаже такмичење из неоправданих разлога,
после рока, дужан је да уплати ССС трошак отказивања у износу од 30.000 РСД.
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4.1.
5

ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА
Такмичарска сезона траје од 01.07. текуће године до 30.06. следеће године
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

5.1.
КТСО формира календар међународних и домаћих такмичења, до 31.08. текуће
годинена на основу пријава организатора, а на захтев КТСО.
5.2.
КТСО даје предлог календара ИО ССС на усвајање најкасније до 15.09. текуће
године.
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ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА-Права и обавезе

6.1.
АЛПСКО СКИЈАЊЕ (АЛ):
6.1.1 ФИС такмичења где је организатор и технички организатор ССС (и сноси све
трошкове организације):
1.
ФИС Дечији
2.
Првенство Србије, за све млађе категорије, (стартнина 2000 РСД)
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3.
Првенство Србије, за све старије категорије (НЦ/НЈЦ Србија), ФИС
категорија, (стартнина 2500 РСД или 20 ЕУР)
6.1.2 ФИС такмичења где је организатор ССС, а технички организатор АЛ клуб:
1. Сва ФИС такмичења где је технички организатор АЛ клуб који се пријави и уђе у
ФИС календар (стартнина максимум 2500 РСД или 20 ЕУР)
• ССС сноши тошкове превоза, смештаја и дневница за ФИС ТД и представника
КТСО
• ССС сноси трошкове превоза, смештаја и дневница лица за мерење времена и
обраду резултата, према одлуци СК ССС.
• ССС сноси трошкове превоза, смештаја и дневница за максимум 8 особа РГ за 2
дана пре такмичења и дане такмичења, према одлуци КТСО која одређује број и чланове
РГ.
 Клуб технички организатор је дужан да обезбеди потребан број лиценцираних
судија, преко СК ССС, према ФИС Правилнику
 Сноси трошкове превоза, смештаја и дневница за судије, према одлуци СК ССС.
 Сноси трошкове диплома и медаља
 Сноси трошак пријаве такмичења ФИС-у, према Правилнику ФИС Календара (члан
2.1; 2.2) - ФИС/НЦ такмичења 250 ЦХФ (после 31.08. 375 ЦХФ)
- Дечија/ПАРА такмичења 100 ЦХФ (после 31.08. 150 ЦХФ)
који мора да се уплати приликом пријаве такмичења.
6.1.3 АК такмичења где је организатор ССС, а технички организатор АЛ клуб
(стартнина максимум 2000 РСД):









ССС сноши тошкове превоза, смештаја и дневница за ССС ТД, директора такмичења
и представника КТСО, према одлуци КТСО.
ССС сноси трошкове превоза, смештаја и дневница лица за мерење времена и обраду
резултата, према одлуци СК ССС.
Клуб технички организатор је дужан да обезбеди потребан број лиценцираних судија,
према ФИС Правилнику
Сноси трошкове превоза, смештаја и дневница за судије, према одлуци СК ССС.
Сноси трошкове диплома и медаља
Мора да обезбеди искусну РГ чије трошкове сноси
Сноси трошак пријаве такмичења ССС у износу од 5.000,00 РСД, који мора да се
уплати приликом пријаве такмичења
Регионална такмичења где је организатор ССС, а технички организатор АЛ

6.1.4
клуб:
 Све трошкове сноси технички организатор

Напомена:
- Сви до сада усвојени АЛ Правилници морају да се усагласе са овим Правилником.
- Све чланице/клубови морају бити лиценцирани од стране ССС за предстојећу сезону
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За све што није обухваћено овим Правилником, примењиваће се важећа ФИС
правила
6.2. КРОС КАНТРИ (Норд.)
-

6.2.1 ФИС такмичења где је организатор и технички организатор ССС (и сноси све
трошкове организације):
1. ФИС Дечији
2. Првенство Србије, за све млађе категорије, (стартнина 2000 РСД)
3. Првенство Србије, за све старије категорије (НЦ/НЈЦ Србија), ФИС категорија,
(стартнина 2500 РСД или 20 ЕУР)
6.2.2 ФИС такмичења где је организатор ССС, а технички организатор норд. клуб:
1. Сва ФИС такмичења где је технички организатор норд. клуб који се пријави и уђе у
ФИС календар (стартнина максимум 2500 РСД или 20 ЕУР)
• ССС сноши тошкове превоза, смештаја и дневница за ФИС ТД и представника КТСО
• ССС сноси трошкове превоза, смештаја и дневница лица за мерење и обраду резултата,

према одлуци СК ССС
• ССС сноси трошкове превоза, смештаја и дневница за максимум 8 особа РГ за 2 дана
пре такмичења и дане такмичења, према одлуци КТСО која одређује број и чланове РГ.
 Клуб технички организатор је дужан да обезбеди потребан број лиценцираних судија,
према ФИС Правилнику
 Сноси трошкове превоза, смештаја и дневница за судије, према одлуци СК ССС
 Сноси трошкове диплома и медаља
 Сноси трошак пријаве такмичења ФИС-у, према Правилнику за ФИС календарске
накнаде (члан 1.1; 1.2)
- ФИС/НЦ/БЦ такмичења 250 ЦХФ (после 31.08. 375 ЦХФ)
- РОЛ/Дечија/ПАРА такмичења 100 ЦХФ (после 31.08. 150 ЦХФ), који мора да се
уплати приликом пријаве такмичења
6.2.3 НК такмичења где је организатор ССС, а технички организатор норд. клуб
(стартнина маx 2000 РСД)
• ССС сноши тошкове превоза, смештаја и дневница за ССС ТД, директора

такмичења и представника КТСО, према одлуци КТСО.
• ССС сноси трошкове превоза, смештаја и дневница лица за мерење и обраду
резултата, према одлуци СК ССС.
 Клуб технички организатор је дужан да обезбеди потребан број лиценцираних
судија, према ФИС Правилнику
 Сноси трошкове превоза, смештаја и дневница за судије, према одлуци СК ССС
 Сноси трошкове диплома и медаља
 Мора да обезбеди искусну РГ чије трошкове сноси
 Сноси трошак пријаве такмичења ССС у износу од 5.000,00 РСД, који мора да се
уплати приликом пријаве такмичења
5

6.2.4 Регионална такмичења где је организатор ССС, а технички организатор Норд.
клуб:
• Све трошкове сноси технички организатор
Напомена:
- Сви до сада усвојени Норд Правилници морају да се усагласе са овим Правилником.
- Све чланице/клубови морају бити лиценцирани од стране ССС за предстојећу сезону
- За све што није обухваћено овим Правилником, примењиваће се важећа ФИС
правила
6.3.СНОУБОРД (СБ):
6.3.1 ФИС такмичења где је организатор и технички организатор ССС (и сноси све

трошкове организације):
1. ФИС Дечији
2. Првенство Србије, за све млађе категорије, (стартнина 2000 РСД)
3. Првенство Србије, за све старије категорије (НЦ/НЈЦ Србија), ФИС категорија,
(стартнина 2500 РСД или 20 ЕУР)
6.3.2 ФИС такмичења где је организатор ССС, а технички организатор СБ клуб:
1. ФИС ЕЦ, (стартнина 40 ЕУР)
2. ФИС такмичење где је технички организатор СБ клуб који се пријави и уђе у ФИС
календар (стартнина максимум 2500 РСД или 20 ЕУР)
• ССС сноши тошкове превоза, смештаја и дневница за ФИС ТД и представника
КТСО
• ССС сноши тошкове превоза, смештаја и дневница за ФИС судије
• ССС сноси трошкове превоза, смештаја и дневница лица за мерење времена и
обраду резултата, према одлуци СК ССС
• ССС сноси трошкове превоза, смештаја и дневница за максимум 8 особа РГ за 2
дана пре такмичења и дане такмичења, према одлуци КТСО која одређује број и чланове
РГ.
 Клуб технички организатор је дужан да обезбеди потребан број лиценцираних
судија, према ФИС Правилнику
 Сноси трошкове превоза, смештаја и дневница за судије, према одлуци СК ССС
 Сноси трошкове диплома и медаља
 Сноси трошак пријаве такмичења ФИС-у, према Правилнику за ФИС календарске
накнаде (члан 5.1; 5.1.1)
- ФИС/НЦ/ЕЦ такмичења 250 ЦХФ (после 31.08. 375 ЦХФ)
- Дечија/ПАРА такмичења 100 ЦХФ (после 31.08. 150 ЦХФ), који мора да се уплати
приликом пријаве такмичења
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СБК такмичења где је организатор ССС, а технички организатор СБ клуб
(стартнина маx 2000 РСД)
• ССС сноши тошкове превоза, смештаја и дневница за ССС ТД, директора
такмичења и представника КТСО
• ССС сноси трошкове превоза, смештаја и дневница лица за мерење и обраду
рез./ФС судије, према одлуци СК ССС
 Клуб технички организатор је дужан да обезбеди потребан број лиценцираних
судија, према ФИС Правилнику
 Сноси трошкове превоза, смештаја и дневница за судије, према одлуци СК ССС
 Сноси трошкове диплома и медаља
 Мора да обезбеди искусну РГ чије трошкове сноси
 Сноси трошак пријаве такмичења ССС у износу од 5.000,00 РСД, који мора да се
уплати приликом пријаве такмичења
6.3.3

6.3.4 Регионална такмичења где је организатор ССС, а технички организатор СБ клуб
• Све трошкове сноси технички организатор

Напомена:
- Сви до сада усвојени СБ Правилници морају да се усагласе са овим Правилником.
- Све чланице/клубови морају бити лиценцирани од стране ССС за предстојећу сезону
- За све што није обухваћено овим Правилником, примењиваће се важећа ФИС
правила
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ПРАВО ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

7.1
Сви клубови који су лиценцирани од стране ССС, у свему према Закону о спорту и
Статуту ССС имају право да организују такмичења. Крајњу оцену о квалитету организације,
даје ТД, ССС ТД, жири такмичења и представник КТСО. На основу поменутих извештаја
КТСО може одузети право организације такмичења, техничком организатору који није
задовољио.
8
8.1.
8.2

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
ССС је организатор свих такмичења.
У оквиру система ССС постоје следећа такмичења:

- Државна Првенства за све секторе, све категорије и све дисциплине према ФИС и
ССС Правилима у техничкој организацији ССС.
- Дечија ФИС такмичења у техничкој организацији ССС
- Међународна ФИС такмичења у техничкој организацији клубова, чланица ССС
- Купови (АЛ, СБ и Норд.) у техничкој организацији клубова, чланица ССС
- Регионалана такмичења у техничкој организацији клубова, чланица ССС
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8.2.1 - Алпски купови за млађе категорије (U10, U12, U14, U16) су сва такмичења
Првенства региона и Куп шампиона који организује прошлогодишњи екипни првак Србије
у алпском скијању.
8.3
Право наступа на свим такмичењима имају само такмичари који су регистровани у
ССС за текућу сезону.
8.4
У једном такмичарском дану може бити само један догађај и само један технички
организатор.
8.5
У случају појављивања два или више организатора у једном такмичарском дану,
само један клуб може бити носиоц организације догађаја и само он може добити додатни
глас за организацију такмичења, према Статуту ССС, који се рачуна за број гласова на
Скупштини ССС.
9
9.1.

СИСТЕМ БОДОВАЊА ТАКМИЧЕЊА
АЛПСКО СКИЈАЊЕ (АЛ):

9.1.1 Државна Првенства су посебна такмичења која се бодују и за АК.
9.1.2. Државна Првенства дају појединачне Прваке Државе у свим категоријама и свим
дисциплинама.
9.1.3. Државна Првенства, међународна ФИС такмичења која се одржавају у Србији и
такмичења АК у свим дисциплинама се бодују и за Екипног (клупског) Првака Државе у
следећим категоријама:
- U 10, U 12, U 14, U 16 i ФИС апсолутна категорија
9.1.4. Државна Првенства, међународна ФИС такмичења и такмичења АК се бодују према
следећој табели:
-

први 100 бодова
други 80 бодова
трећи 60 бодова
четврти 50 бодова
пети 45 бодова
шести 40 бодова
седми 36 бодова
осми 32 бодова
девети 29 бодова
десети 26 бодова
једанаести 24 бодова
дванаести 22 бодова
тринаести 20 бодова
четрнаести 18 бодова
петнаести 16 бодова

-

шеснаести 15 бодова
седамнаести 14 бодова
осамнаести 13 бодова
деветнаести 12 бодова
двадесети 11 бодова
двадесет први 10 бодова
двадесет други 9 бодова
двадесет трећи 8 бодова
двадесет четврти 7 бодова
двадесет пети 6 бодова
двадесет шести 5 бода
двадесет седми 4 бода
двадесет осми 3 бода
двадесет девети 2 бода
тридесети 1 бод

9.1.5. Такмичари пласирани у првих 30, који су више од 20% заостатка од првопласираног
такмичара, неће бити бодовани.
9.1.6 Уколико у појединој категорији стартује мање од 5 такмичара, категорија се не
бодује.
9.1.7 Уколико у појединој категорији трку заврши мање од 3 такмичара, категорија се не
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бодује.
9.1.8 Екипни (клупски) Првак државе је онај клуб који сакупи највише бодова из
појединачних резултата сходно тачкама 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 и 9.1.7
9.1.9 Сва такмичења која се бодују за AK се бодују и за појединачни пласман и дају
појединачне победнике АК, за све категорије и све дисциплине.
9.2

КРОС КАНТРИ (Норд.)

9.2.1 Државна Првенства су посебна такмичења која нису у систему Купа.
9.2.2 Државна Првенства дају појединачне Прваке Државе у свим категоријама и свим
дисциплинама.
9.2.3. Државна Првенства у свим дисциплинама се бодују за Екипног (клупског) Првака
Државе у следећим категоријама:
U – 10, U-12 , U-14, U – 16, U -18, U -21 и Сениори (пrеко 21 године)
9.2.4. Државна Првенства се бодују према следећој табели:
За пласман 10 и више такмичара:
1. место
25 бодова
2. место
20 бодова
3. место
15 бодова
4. место
12 бодова
5. место
11 бодова
6. место
10 бодова
7. место
9 бодова
8. место
8 бодова
За пласман 9 такмичара:
1. место
23,4 бодова
2. место
18 бодова
3. место
13,5 бодова
4. место
10,8 бодова
5. место
9,9 бодова
За пласман 8 такмичара:
1. место
20,8 бодова
2. место
16 бодова
3. место
12 бодова
4. место
9,6 бодова
За пласман 7 такмичара:
1. место
18,2 бодова
2. место
14 бодова
3. место
10,5 бодова
4. место
8,4 бодова
За пласман 6 такмичара:
1. место
15,6 бодова
2. место
12 бодова
3. место
9 бодова
За пласман 5 такмичара:
1. место
13 бодова
2. место
10 бодова
3. место
7,5 бодова
За пласман 4 такмичара:
1. место
10,4 бодова

9. место
10. место
11. место
12. место
13. место
14. место
15. место
16. и даље без бодова

7 бодова
6 бодова
5 бодова
4 бода
3 бода
2 бода
1 бод

6. место
7. место
8. место
9. место

9 бодова
8,1 бодова
7,2 бодова
6,3 бодова

5. место
6. место
7. место
8. место

8,8 бодова
8 бодова
7,2 бодова
6,4 бодова

5. место
6. место
7. место

7,7 бодова
7 бодова
6,3 бодова

4. место
5. место
6. место

7,2 бодова
6,6 бодова
6 бодова

4. место
5. место

6 бодова
4,7 бодова

3. место

6 бодова
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2. место
8 бодова
За пласман 3 такмичара:
1. место
8,2 бодова
2. место
6 бодова

4. место

4,7 бодова

3. место

4 бодова

9.2.5 Бодовање се врши на основу броја такмичара који су завршили трку.
У случају да у једној категорији трку заврше такмичари само једне екипе њихов пласман се
не може бодовати за екипни пласман.
9.2.6 Уколико поједини такмичари или клубови имају исти број бодова рангирање се
врши према правилима Светског купа.
9.2.7 Екипни (клупски) Првак државе је онај клуб који сакупи највише бодова из
појединачних резултата сходно тачкама 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 и 9.2.6
9.2.8 НК такмичења се бодују само за појединачни пласман у свему према својим
Правилницима.
9.3. СНОУБОРД (СБ):
9.3.1 Државна Првенства су посебна такмичења која нису у систему Купа.
9.3.2. Државна Првенства дају појединачне Прваке Државе у свим категоријама и свим
дисциплинама. Категорије су У 12, У 16, У 18, У 21 и Сениори (ФИС)
9.3.3. Државна Првенства у свим дисциплинама се бодују за Екипног (клупског) Првака
Државе
9.3.4. Државна Првенства се бодују према следећој табели:
-

први 100 бодова
други 80 бодова
трећи 60 бодова
четврти 50 бодова
пети 45 бодова
шести 40 бодова
седми 36 бодова
осми 32 бодова
девети 29 бодова
десети 26 бодова
једанаести 24 бодова
дванаести 22 бодова
тринаести 20 бодова
четрнаести 18 бодова
петнаести 16 бодова

-

шеснаести 15 бодова
седамнаести 14 бодова
осамнаести 13 бодова
деветнаести 12 бодова
двадесети 11 бодова
двадесет први 10 бодова
двадесет други 9 бодова
двадесет трећи 8 бодова
двадесет четврти 7 бодова
двадесет пети 6 бодова
двадесет шести 5 бода
двадесет седми 4 бода
двадесет осми 3 бода
двадесет девети 2 бода
тридесети 1 бод

9.3.5 У СБ алпским дисциплинама направити поредак свих такмичара у свим
категоријама заједно, према постигнутом времену и извршити бодовање према горњој
табели.
У фристајл дисциплинама направити поредак свих такмичара у свим категоријама
заједно, према оценама и извршити бодовање према горњој табели.
9.3.6
Уколико поједини такмичари или клубови имају исти број бодова рангирање се
врши према правилима Светског купа.
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Екипни (клупски) Првак државе је онај клуб који сакупи највише бодова из
појединачних резултата сходно тачкама 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 и 9.3.6
9.3.8 СБК такмичења се бодују само за појединачни пласман у свему према својим
Правилницима.
9.3.7

9.4

Регионална такмичења се не бодују ни у једном сектору ССС.

10 ЗАКЉУЧАК
10.1 За све што није није обухваћено овим Правилником, важе ФИС и ССС правила.
10.2 Овај правилник усвојен је на седници ИО ССС дана 24.12.2018. и ступа на снагу
даном усвајања.

Председник ИО ССС
Александар Цветић

11

