Стрељачки савез Београда
Управни одбор
Стручна комисија
Београд, 26.11.2014. године
Правилник за расподелу финансијских средстава
Секретаријата за спорт и омладину Града Београда
1. Расподела се врши на основу наступа и освојених медаља у дисциплинама А и Б програма
Стрељачког савеза Србије и то:
- А програм јуниори и јуниорке ваздушним и мк оружјем.
- Б програм млађи јуниори и млађе јуниорке ваздушним оружјем, кадети и кадеткиње
ваздушним
оружјем, пионири и пионирке ваздушним оружјем.
- (мк пионири и пионирке Б програм, брише се)
2. Такмичења која се вреднују за расподелу су:
- Првенство Србије и Финале Купа, А програм за јуниоре-ке ваздушним оружјем.
- Првенство Србије и Финале Купа, А програм за јуниоре-ке мк оружјем.
- Првенство Србије и Финале Купа, Б програм за мл. јуниоре-ке, кадете-ње ваздушним
оружјем.
- (брише се Првенство Србије, Б програм за кадете-ње мк оружјем)
3. У наведеним дисциплинама и категоријама (тачка 2.) бодују се сви наступи, освојене
медаље и остварени резултати који су већи од прописаних норми (табела у прилогу).
Бодује се сваки наступ на такмичењу, тј. један такмичар на такмичењу може да има више
наступа у више дисциплина.
табела минималних резултата који се вреднују за бодовање:
категорије
јуниори пушка
јуниори пушка
јуниорке пушка
Јуниорке пушка
јуниори пиштољ
јуниорке пиштољ
мл. јуниори
пушка
мл. јуниори
пиштољ
мл. јун-ке пушка
мл. јун-ке
пиштољ
кадети пушка
кадети пиштољ
кадеткиње пушка
кадеткиње
пиштољ
пионири пушка
пионирке пушка

ваздушно оружје
590,0
/
392,0
/
545
360
585,0

мк оружје
590,0 (60Л)
1105 (3x40)
585,0 (60Л)
545 (3x20)
520 (ПСИ)
540 (спорт пиштољ)
/

540

/

387,0
355

/
/

580,0
535
382,0
350

/
/
/
/

175
175

/
/

4. Вредност бода је различита и зависи од броја београдских такмичара, освојених медаља
београдских такмичара на такмичењима (тачка 2.) и износа програмских средстава која
усваја УО Стрељачког савеза Београда на предлог Стручне комисије.
5. Наступи, освојене медаље и резултат се вреднују на следећи начин:
Златна медаља 5 бодова
Сребрна медаља 3 бода
Бронзана медаља 2 бода
Резултат
1,5 бодова

Наступ

1 бод

Пример бодовања:
Износ који је одредио УО ССБ на предлог Стручне комисије, за јуниоре-ке ваздушно оружје
А програм (100.000,00 динара). Овај износ се дели са бодовима које су освојили клубови на
наступе и медаље на наведеном такмичењу и то:
ПРИМЕР:
Клуб А
10 наступа (10бодова)
Клуб Б
5 наступа (5 бодова)
Клуб Ц
8 наступа (8 бодова)

1 златна медаља (5 бодова)
1 сребрна медаља (3 бода)
1 бронзана медаља (2 бода)

Укупно наступа: 23 ( 23 бода)
Медаље: 10 бодова
УКУПНО БОДОВА: 33 (100.000,00 дин : 33 бода = 3.030,30 динара)
Вредност 1 бода је 3.030,30 динара
6. Расподела средстава која су намењена за набавку оружја и опреме врши се на основу
резултата из претходне године (табела у прилогу).
Стручна комисија ССБ на почетку сваке календарске године даје предлог о набавци оружја
и опреме на основу конкретних потреба клубова и урађене расподеле. На основу предлога
Стручне комисије, набавку може да спроведе ССБ или да се ова наменска средства
пренесу клубовима уз обавезу извештавања ССБ о трошењу истих.
Београд. 26.11.2014. год.

Председник ССБ
Миле Ђапић

