
 
ОДЛУКА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ССБ 
УСВОЈЕНО ОД СТРАНЕ УО ССБ 

1. Усклађивање млађих узрасних категорија са ЕСК и МОК 

На основу Одлуке Стручне комисије Стрељачкок Савеза Србије, Стручна комисија Стрељачког савеза 
Београда донела је Одлуку о усагашавању категорија за нову такмичарску сезону и то као у прилогу: 
 

СТАРО НОВО 

Узраст Категорија Дисциплина м ж Узраст Категорија Дисциплина м ж 

до 15 год. кадети 
сер. ваз. пушка 20 20 

до 15 год. пионири 
сер. ваз. пушка 20 20 

сер. мк пушка 30 л 30 л сер. мк пушка 30 л 30 л 

сер. мк пушка 3х10 3х10 сер. мк пушка 3х10 3х10 

до 17 год. 
млађи 
јуниори 

ст. ваз. пушка 
60 40 до 16 год. кадети 

ст. ваз. пушка 
60 40 

ст. ваз. пиштољ ст. ваз. пиштољ 

 до 18 год. 
млађи 
јуниори 

ст. ваз. пушка 
60 40 

ст. ваз. пиштољ 

 
- На лиги Београда, такмичари у новоформираним категоријама кадета и млађих јуниора имају једно гађање а 
на основу пријаве, класификациона комисија на такмичењу  ће их избодовати у зависности у којој категорији 
су пријавњени, с тим што кадет може да узима бодове и медаље за млађе јуниоре. 
пионири-ке:   рођени 2000 године и млађи 
кадети-ње:   рођени 1999 године и млађи 
млађи јуниори-ке: рођени 1997 године и млађи 
 
- Примењују се ИССФ Општа трхничка правила за пушку и пиштољ за папирне мете што значи да 
  категорије стандардна ваздушна пушка и пиштољ имају 15 минута пробе а након тога је СТАРТ за  
  све такмичаре, исто важи и за серијску ваздушну пушку стим што онда меч траје 30 минута. 
- Време трајања меча на папирне мете (7.9. ИССФ) за пушку је 40диј./60минута, 60диј./90 минута 
- Време трајања меча на папирне мете (8.11.ИССФ) за пиштољ је 40диј./60минута, 60дија./90минута 
 
2. Измене и допуне Правилника за организовање Куп такмичења ССС 
   Такође на основу Одлуке Стручне комисије ССС усклађујемо и Куп Београда за бодовање такмичара и то: 
   Услед примене нових правила ИССФ од јануара 2013. године да се у финалном такмичењу не рачунају     
   резултати из квалификација, дошло је до ситуације да у Финалу купа ССС стрелци и не морају да гађају    
   квалификације, јер их се само 8 пласира на основу освојених бодова на колима Купа.  
   Ради подизања квалитета такмичења и мотивације спортиста за што вишим резултатима, Стручна комисија    
   предлаже: 
- да се на квалификационим колима Купа ССБ бодује првих 10 такмичара по редоследу са: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 

4, 3, 2, и 1бод; 
- да се на Финалном такмичењу Купа ССБ такмичи по 10 такмичара у свим категоријама и дисциплинама, 

који су у квалификационим колима освојили највише бодова; 
- да Класификациона комисија на сваком колу Купа је у обавези да поред класификације резултата уради и 

бодовање за Финале Купа, а Стручна служба ССБ врши контролу листе финалиста. 

 
 
 Београд, 22.09.2014. год.       Стручна комисија ССБ 
  


