У складу са одредбама члана 100. Закона о спорту и члана 48. Статута Мачевалачког
савеза Србије, Управни одбор Мачевалачког савеза Србије је на својој седници
одржаној дана 30.08.2017 године, усвојио

Правилник о бодовању за ранг листу МСС-а
Члан 1.
За вођење РЛ задужен је Спортски директор савеза, а за њено ажурирање техничар
који одржава wеб-сајт Савеза.
Члан 2.
Такмичари ће добијати бодове како за домаћа такмичења, тако и за иностране
турнире по следећем принципу:
1. Домаћа такмичења из календара МСС-а

бодови за пласман X 1

2. Међународни турнири:
•
•

Међународни Б турнир
Сателит турнири

бодови за пласман X 1
бодови за пласман X 1

3. Међународни турнири:
•
•

Турнири за Светски куп
Турнир за Европски кадетски куп

бодови за пласман X 2
бодови за пласман X 2

4. Шампионати
•
•
•
•

Шампионат Света
Шампионат Европе
Шампионат Балкана
Медитерански шампионати

не бодује се
не бодује се
не бодује се
не бодује се

За ранг листу рачунају се турнири који се налазе у календару Савеза са напоменом
за РЛ и КУП Србије.
Међународна такмичења која су нису у старосним категоријама које Савез
препознаје или не води ранг листе за њих (ветерани, пионири Ц и слично, У23), не
рачунају се за постојеће ранг листе.

Члан 3.
Пласман такмичара ће се бодовати на следећи начин:
Пласман

бодови

1 место

32

2 место

26

3 место

20

5-8

16

9-16

8

16-32

4

32-64

2

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником , примењују се
адекватни акти Министарства омладине и спорта, Олимпијског комитета Србије и
Светске мачевалачке федерације (FIE).
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.

У Београду, 30.08.2017

_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије
Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 04.09.2017.године.

