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СТРЕЉАЧКИМ КЛУБОВИМА/ДРУЖИНАМА
КОНКУРС
За организацију такмичења Лига и Куп Београда
Обавештавају се све чланице Стрељачког савеза Београда да је отворен
конкурс за кандидатуру организације одржавања такмичења Лига и Куп Београда.
Термини одржавања такмичења:
08. и 09. Октобaр (прво коло Лиге и Купа Београда)
05. и 06. Новембар (друго коло Лиге и Купа Београда)
24. и 25. Децембра (треће коло Лиге и Купа Београда)
(датумо одржавања за преостала три кола ће се накнадно дефинисати када се
уради календар такмичења за 2017 годину).
Посебни услови и правила су:
1.
На конкурсу могу да се јаве клубови који су чланице ССБ и имају најмање 7.
и више стрељачких места.
2.
Клубови који имају до 10. стрељачких места могу да конкуришу да
организују у једном дану или Лигу Београда (серијска пушка) или само Куп
Београда (стандардна пушка).
3.
Клубови који имају 20. и више стрељачких места могу у једном дану да
организују и Лугу и Куп Београда.
4.
Клубови који добију организацију Лиге и Купа Београда у обавези су да
ураде билтен такмичења и доставе резултате и слике медијима и ССБ
5.
Потенцијални организатори Лиге и Купа Београда морају да имају мокри
чвор и просторију за пресвлачење.
6.
Уколико клуб који је добио организацију Лиге и Купа Београда због неких
непредвиђених околности одустане од организације, Стручна комисија ће у
најкраћем року, а у договору са осталим потенцијалним кандидатима (најкасније 7
дана пре одржавање поменутог такмичења) предложити најбољу адекватну замену
за поменуто такмичење.

7.
Потенцијални кандидати за организацију Лиге и Купа могу да се пријаве за
сва три кола, такође један клуб се може пријавити само за организацију Лиге
Београда (серијска пушка) или само Купа Београда (стадардно оружје)
8.
Судијска комисија предлаже за свако коло Лиге и Купа Београда двоје
делегираних судија.
9.
Клубови који учествују на Лиги и Купу Београда не плаћају котизацију за
такмичаре до 18 година, а Клубови који су организатори Лиге и Купа Београда
добијају рефундацију од стране ССБ за све наступе тј. 60% од котизације
прописане правилником ССС.
10. Потенцијални кандидати за Лигу и Куп Београда су у обавези да 7 дана пре
организације такмичења пошаљу распис клубовима са информацијама за поменуто
такмичење, такође клуб се обавезује да ће 3 дана пре одржавање такмичења
послати клубовима распоред такмичења.
Рок за доставу документације је 21.09.2016 године.

