Правилник о раду Сноуборд одбора

Члан 1.
Сноуборд одбор Скијашког савеза Србије је радно тело Скупштине ССС и функционише на основу
провилника о раду СБО ССС који усваја Извршни одбор ССС
Члан 2.
Чланови основног састава СБО ССС су:
- по један представник из три првопласирана клуба на основу укупног пласмана Сноуборд Купа за
претходну сезону, на период од 1 године.
- 3(три) спортска стручњака (које предлажу клубови, а бира Извршни одбор ССС) и бирају се на
мандат у трајању од 4 године
-По један представник региона (сагласно члану 71. статута ССС) и бирају се на предлог региона
који иају право гласа на Скупшини и њихов мандат траје 1 годину
Члан 3.
Чланови проширеног састава одбора по функцији су: председници пододбора, директори
домаћих такмичења , главни тренери репрезентација и представници такмичара. (сагласно члану
71. Статута ССС)
Члан 4.
Одбором руководи председник СБО, којег између својих чланова именују и разрешавају чланови
одбора, а потврђује их Извршни одбор Савеза. У случају спречености да приствује седници СБО
или некој другој активности у оквиру ССС , може га заменити заменик председника, који се бира
на предлог председника СБО.
Члан 5.
Надлежнос СБО ССС:
- предлагање критеријума за наступ на зимским олимпијадама, светским и
европским првенствима, а које усваја Извршни одбор;
- предлагање листе потенцијалних и евидентираних кандидата за учешће на
зимским олимпијадама, светским и европским првенствима, а које усваја Извршни
одбор;
- предлагање листе осталих учесника на зимским олимпијадама, светским и
европским првенствима, а коју усваја Извршни одбор;

- предлагање програма припрема за олимпијски циклус, светско и европско
првенство, а који усваја Скупштина;
- доношење годишњег плана рада репрезентација, који потврђује Извршни одбор;
- доношење годишњег плана и календара такмичења Сноуборд купа, а
које потврђује Извршни одбор;
- потврђивање одабира чланова репрезентација;
- доношење одлуке о припремама и финансирању сноуборд
репрезентација, у складу са средствима којима одбор располаже у свом буџету;
- учешће у организовању националних и међународних сноуборд такмичења;
- брига о организацији сноуборд репрезентација у оквиру својих надлежности;
- брига о прибављању материјалних и финансијских средстава неопходних за рад
сноуборд репрезентација у оквиру својих надлежности;
- оснивање фондова у циљу решавања материјалних и финансијских потреба
Сноуборд репрезентација и развоја сноуборда;
- брига о наменском трошењу средстава унутар могућности буџета којима
располаже одбор, а у складу с планом и програмом који усвоји Скупштина;
- брига о заштити површина и објеката за сноуборд , као и брига о
изградњи, одржавању и унапређивању спортских објеката који служе у
ту сврху;
- брига о раду судијске организације сноуборд одбора;
- израда Нацрта Правилника из домена сноуборда , који усваја Извршни Одбор ;
- обрачунавање бодова и израду коначног пласмана такмичара и клубова на крају
такмичарске сезоне .
Члан 6.
У циљу што бољег и стручнијег обављања одређених задатака у оквиру СБО ССС се могу
формирати пододбори, комисије и ангажовати стручни сарадници. Чланове пододбора и комисија
предлаже СБО ССС као и клубови који се баве Сноубордом с а чланице су ССС. Председника
пододбора бирају чланови пододбора независно. Председници пододбора су чланови
проширеног састава СБО ССС и имају савтодавну улогу тако да не могу пуноправно учествовати у
одлучивању на седницама СБО.
Члан 7.
Одбор делује на седницама, које се одржавају по потреби, а најмање два пута годишње и то:
- једна у месецу априлу и на њој се предлажу особе за тренере и друге чланове
репрезентација;
- друга у месецу октобру, и на њој се износи предлог плана рада и календар такмичења.
Председник СБО сазива седницу одбора минимум 7 дана унапред, председава и руководи
седицом одбора и координира радом пододбора.
Председник СБО може у хитним случајевима сазвати електронску седницу СБО и пододбора
телефоном или имејлом. Сви чланови СБО ССС морају имати лични имејл због што квалитетније и

брже комуникације. Председници пододбора и стручни сарадници редовно и по потреби
контактирају Сноуборд одбор и чланове пододбора.
Члан 8.
СБО ССС доноси одлуке гласањем простом већином, а у случају нерешеног исхода гласања
одлучујући је глас председника СБО, Свака одлука СБО постаје правоснажна по усвајању исте од
стране ИО ССС (у складу са Статутом ССС).
Седница СБО има кворум ако на њој присуствује више од 1/2 од укупног броја чланова СБО, а
одлуке се сматрају валидним ако за њих гласа проста већина од укупног броја чланова СБО.

Члан 9.
Овај правилник усвојен је на седници ИО ССС дана 18.10.2017. и ступа на снагу даном усвајања.

