ПРAВИЛНИК О СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА И
ТАКМИЧЕЊИМА
СПОРТСКА ПРИРЕДБА - јесте одређени, плански припремљен и спроведен, временски ограничен
спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на којем учествује више спортиста;
СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ - јесте спортска приредба која се одвија према унапред утврђеним и
познатим спортским правилима, која могу бити опште важећа за конкретну грану спорта или само за
конкретну спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника или
постизање извесног унапред одређеног спортског резултата;
СПОРТСКА ПРИРЕДБА
Члан 1.
Спортске приредбе организују се у облику спортских манифестација (фестивали, сусрети, смотре,
игре и сл.) и спортских такмичења.
Организовањем спортских приредби, могу се бавити спортке организације, савези и друга лица под
условима утврђеним законом и спортским правилима.
Члан 2.
Организатор спортске приредбе обавезан је да:
1)
осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе;
2)
предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце
и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана, давање обавештења и
упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта,
исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи,
одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.);
3)
предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама и мере за спречавање других негативних појава у спорту, у складу са законом и
спортским правилима;
4)
предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са законом
и спортским правилима;
5)
предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће се
предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне вредности и животну
средину; 6) пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се уређује јавно
окупљање грађана.
Организатор спортске приредбе одговара за штету која настане спортистима, гледаоцима и другим
учесницима спортске приредбе и трећим лицима због непоштовања обавеза из става 1. овог члана, у
складу са општим правилима о одговорности за проузроковану штету.
Члан 3.
Надлежни национални грански спортски савез - Савез спортских риболоваца Србије који је дао
сагласност, односно дозволу или наложио да се одређена спортска приредба одржи иако нису били
испуњени сви прописани услови, солидарно је одговоран са организатором за штету коју на спортској
приредби претрпи неко од учесника спортске приредбе или треће лице услед пропуста у организацији.

Члан 4.
Надлежни национални грански спортски савез - Савез спортских риболоваца Србије дужан је да
покрене дисциплински поступак и примени дисциплинске мере утврђене спортским правилима против
својих чланова (непосредних и посредних) који, као организатори спортске приредбе не предузму мере
и не испуне обавезе организатора спортске приредбе које су регулисане у члану 2.овог Правилника и у
члану 157. Закона о спорту.
Члан 5.
Организатор спортске приредбе, односно службено лице надлежног националног спортског савеза Савеза спортских риболоваца Србије, дужно је да, у складу са законом, не дозволи почетак спортске
приредбе, односно да је прекине трајно или привремено, ако нису испуњени услови из члана 2. овог
Правилника.
РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 6.
САВЕЗ ЈЕ ОРГАНИЗАТОР СВИХ ЗВАНИЧНИХ МЕЂУНАРОДНИХ И НАЦИОНАЛНИХ РИБОЛОВНИХ И
ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИБОЛОВНИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Члан 7.
САВЕЗ утврђује правила и услове за организовање свих риболовних спортских такмичења на нивоу
Републике и учешће на њима, за све категорије и све дисциплине.
Сва РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА могу бити:
1.
НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА;
2.
МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА.
НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА
Члан 8.
НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА су такмичења која се одржавају у земљи са
екипама и појединцима који су из наше земље;
НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА могу бити:
1. ЗВАНИЧНА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА;
2. ПРИЈАТЕЉСКА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
ЗВАНИЧНА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 9.
САВЕЗ је организатор свих ЗВАНИЧНИХ НАЦИОНАЛНИХ РИБОЛОВНИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА на
територији Републике Србије.
Клубови, спортисти и друга лица са територији Републике Србије који нису чланови САВЕЗА не могу
учествовати на риболовним такмичењима у организацији или под покровитељством САВЕЗА и не могу
бити чланови риболовних репрезентација Србије.
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Члан 10.
На националним лигашким спортским такмичењима и професионалним спортским такмичењима
у одређеној спортској сезони могу да учествују само спортске организације, односно спортске екипе
спортских организација које су добиле дозволу (лиценцу) за сезону.
Дозволу за такмичење (лиценцу) може добити спортска организација која испуњава прописане
услове за бављење спортским активностима и спортским делатностима и посебне услове за издавање
дозволе за сезону утврђене од стране САВЕЗА.
САВЕЗ утврђује најмање следеће групе критеријума, односно услова за давање дозволе (лиценце),
у складу са законом: 1) спортски; 2) инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно
организациони; 4) правни; 5) финансијски.
САВЕЗ утврђује испуњеност услова из 1–5. става 3. овог члана пре почетка такмичарске сезоне и
издаје дозволу из става 2. овог члана.
САВЕЗ води систем такмичења у свим дисциплинама спортског риболова.
Члан 11.
Обавезан је потпун систем лиценцирања односно регистровања (клубова, спортиста, тренера,
судија, и сл.), као услов за учешће на такмичењима која се организују од стране Савеза или под његовим
покровитељством.
Члан 12.
САВЕЗ доноси одлуку о утврђивању спортских лига.
Једна спортска организација не може имати више од једне екипе у истом степену спортског
такмичења.
ПРИЈАТЕЉСКА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 13.
Чланови САВЕЗА могу организовати пријатељска национална риболовна спортска такмичења уз
обавезно евидентирање такмичења у САВЕЗУ. Ту спадају сва такмичења која су пријатељска (нису
званична) и професионална (национални купови, трофеји, лиге...). На тим спортским такмичењима мора
бити најмање 75% (2/3) ЧЛАНОВА САВЕЗА, да би се ова такмичења признала и да би се бодовали
резултати. Обавезно је испуњење обавеза организатора спортских приредби.
САВЕЗ издаје потврду за организацију тог пријављеног такмичења.
У сваком другом случају, Спортске организације сносе одговорност на основу овог Правилника,
Правилника о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности и Закона о
спорту.
Члан 14.
Чланови САВЕЗА не могу да наступају на пријатељским такмичењима или профи такмичењима које
организују физичка лица, спортска и друга удружења или спортске организације које нису чланови
САВЕЗА. Члановима САВЕЗА, ако наступају на оваквим пријатељским такмичењима или профи
такмичењима, не признају се резултати, а уколико су (нису) пријављени као учесници на такмичењу,
МОРА се покренути дисциплински поступак.
Појединци из спортских организација који су чланови Савеза не могу да наступају на пријатељским
такмичењима које организује физичко лице, спортско или друго удружење или спортска организација
која није члан Савеза. Појединцима из спортских организација који су чланови САВЕЗА, ако наступају на
оваквим пријатељским такмичењима или профи такмичењима, не признају се резултати а уколико су
(нису) пријављени као учесници на такмичењу, МОРА се покренути дисциплински поступак.
Чланови САВЕЗА и појединци из спортских организација који су чланови САВЕЗА, дужни се да
провере да ли су физичка лица, спортска и друга удружења или спортске организације које их позивају
на пријатељско или профи такмичење добиле потврду за организацију такмичења од стране САВЕЗА.
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Члан 15.
Члановима САВЕЗА, ако организују или наступају на пријатељским такмичењима у дисциплинама
које нису препознате од надлежног националног риболовног савеза, не признају се ова такмичења и не
бодују се резултати.
МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 16.
МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА могу бити:
1.
ВЕЛИКА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА;
2.
ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА
ВЕЛИКА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 17.
Велика међународна спортска такмичења, јесу:
1)
олимпијске и параолимпијске игре;
2)
светска и европска првенства;
3)
медитеранске игре;
4)
универзијаде;
5)
светски купови и финални турнири светске лиге;
6)
зимски и летњи Олимпијски фестивал младих Европе;
7)
балканска и друга регионална првенства;
8)
финала и финални турнири европских клупских спортских такмичења, осим финала европских
клупских такмичења која су резултат спортских успеха домаћих спортских организација;
9)
критеријумски и квалификациони међународни спортски турнири националних спортских
репрезентација.
Члан 18.
Кандидатура за организовање великог међународног такмичења у Републици Србији је регулисана
чланом 164. Закона о спорту.
Организација у области спорта може се кандидовати за организовање великог међународног
спортског такмичења на територији Републике Србије ако испуни све услове утврђене чланом 162.
Закона о спорту.
Члан 19.
Спортске организације, спортске екипе и спортисти могу учествовати на међународним спортским
приредбама уколико траже и добију потврду (сагласност) надлежног националног гранског спортског
савеза.
Спортске организације, спортске екипе и спортисти ако учествују на међународним такмичењима,
МОРАЈУ да се придржавају Правилника САВЕЗА о гардероби, обележјима и спонзорству.
Надлежни национални грански спортски савез може да одбије давање сагласности из става 1. овог
члана ако би учешће спортске организације, односно спортске екипе или спортиста на међународним
спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије.
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Члан 20.
Спортске организације, односно спортске екипе могу учествовати у регионалним лигама само уз
претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.
Застава и грб Републике Србије могу да се користе само на спортској опреми националних спортских
репрезентација, спортских организација и спортиста надлежних националних спортских савеза,
Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије.
Национална спортска репрезентација, спортска организација која је представник Србије, приликом
учешћа на међународном спортском такмичењу употребљава грб, заставу и химну Републике Србије у
складу са законом којим је уређена употреба заставе, грба и химне Републике Србије.
Све остало везано за учествовање на великом међународном такмичењује регулисано чланом 165.
Закона о спорту.
ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА
Члан 21.
ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА су такмичења која нису сврстана у групу ВЕЛИКИХ
МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА а која се одржавају у земљи или ван земље са екипама и појединцима из
више земаља.
Чланови САВЕЗА могу организовати остала међународна риболовна спортска такмичења уз
обавезно евидентирање такмичења у САВЕЗУ. (међународни купови, трофеји, лиге...). На тим спортским
такмичењима мора бити најмање 75% (2/3) ЧЛАНОВА САВЕЗА, и најмање 10% иностраних екипа или
појединаца, од укупног броја учесника да би се ова такмичења признала и да би се бодовали резултати.
Обавезно је испуњење обавеза организатора спортских приредби.
Члан 22.
Употреба назива СРБИЈА у називу СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ је могуће само уз сагласност САВЕЗА.
Организатор (без обзира да ли је то Спортска организација, привредно друштво, појединац спортско или
било које друго удружење) не сме употребљавати реч СРБИЈА у називима НАЦИОНАЛНИХ И
међународних спортских приредби - такмичења ( нпр КУП, CHALLENGE итд.), које организује, без
претходно добијене сагласности надлежност националног гранског спортског савеза - Савеза спортских
риболовца Србије.
03.02.2018. год.
Измене направљене и донете на састанку Форума и Управног одбора
09.02.2019. год.
Председник Управног одбора
Савеза спортских риболоваца Србије
Драган Бошковић
_______________________________
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