
ПРАВИЛНИК О СНОУБОРД РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ И КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ТАКМИЧАРА 

 

Члан 1. 

Репрезентација Србије је екипа такмичара и такмичарки која на такмичењима у земљи и 

иностранству заступа Србију. 

Члан 2. 

Репрезентација Србије наступа на такмичењима која на основу програма тренера усваја СБО. 

Члан 3. 

СБ одбор ССС до 1. јула за сваку нову сезону унапред, на предлог одговорног тренера и у 

складу са расположивим финансијским средствима и критеријумима, одобрава број кандидата 

за репрезентацију Србије у наведеним дисциплинама. 

Члан 4. 

СБО за сваку нову сезону до 1. јула објављује имена кандидата за репрезентацију и при томе 

уважава: 

- резултате постигнуте у протеклом периоду 

- резултате постигнуте у протеклој сезони 

- потенцијалне могућности напредовања такмичара 

 

Приликом именовања чланова репрезентације СБО се служи следећим критеријумима: 

1.Наступ на најмање три ФИС такмицења ван земље, у сезони, за статус репрезентативца 

2.Пласман у првих 80% такмичара на континенталним куповима и наступ на минимум пола 

такмичења од укупног броја такмичења у сезони (30% финансирања од стране ССС) 

3.Пласман у другој трећини такмичара на континенталним куповима и наступ на минимум пола 

такмичења од укупног броја у сезони (50% финансирања од ССС) 

4.Пласман у првој половини такмичара на континенталним куповима и наступ на минимум 

пола такмичења од укупног броја у сезони (70%финансирања од стране ССС) 

5.Наступ на Светском купу (70% финансирања од стране ССС) 

Члан 5. 

Програм припрема кандидата државне репрезентације припрема одговорни тренер а 

одобрава Извршни одбор ССС. 

Члан 6. 

Бројност чланова екипе која на такмичењима заступа Србију предлаже одговорни тренер. У 

складу са формом такмичара имена репрезентативаца на предлог одговорног тренера 



репрезентације, одређује СБО. Поред успеха у протеклој сезони за именовања 

репрезентативаца одлучујућа је и форма на почетку сезоне. 

Члан 7. 

По завршетку такмичења одговорни тренер репрезентације дужан је да у року од 8 дана 

достави ССС извештај о резултатима.                                                             

Члан 8. 

Репрезентативци су врхунски такмичари који се на међународним и другим приредбама свом 

својом способношћу боре за што боље спортске резултате и углед Србије. 

Члан 9. 

Изузетно може постати репрезентативац и онај такмичар или такмичарка који нису били 

кандидати ако то касније својим резултатима докажу. 

Члан 10. 

Репрезентативац је дужан наступити на такмичењима за које је одређен и покоравати се 

упутствима тренера.Уколико одбије да наступи, казниће се  у свему према Дисциплинском 

правилнику ССС. 

Члан 11. 

Репрезентативац може склапати индивидуалне рекламне уговоре са појединим предузећима и 

мора се у свему покоравати правилима ФИС-а и Статута ССС. 

Склапање уговора из овог става подразумева обавезно евидентирање у ССС. 

Репрезентативац може потписати посебно сачињен уговор са ССС у коме се подробније 

одређују његова права и обавезе. 

Члан 12. 

Репрезантативац који испуни предвиђене норме одређене од стране спортских органа, стиче 

право на стипендију и друге накнаде као и назив, према Правилнику о категоризацији 

спортиста Србије. 

Члан 13. 

Лик репрезентативца мора бити такав да на такмичењима свом својом способношћу брани 

боје Србије, и да у односима према осталим члановима екипе и другим људима, подиже 

сопствени углед и углед наше земље. 

Члан 14. 

Сваки прекршај правила и дужности по овом Правилнику значи преступ због кога се против 

репрезентативца води поступак.  

Члан 15. 

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


