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 20.03.2017. године, усвојио пречишћени

Правилник о систему, пропозицијама, календару
такмичења, организовању спортских такмичења
условима и критеријумима за учешће на спортским
такмичењима и поступку утврђивања њихове
испуњености
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником (у даљем тексту Правилник о организацији такмичења)
регулишу се организације званичних мачевалачких такмичења Мачевалачког савеза
Србије (у даљем тексту Савеза).
Члан 2.
Мачевалачки савез Србије је организатор свих званичних такмичења Савеза.
Под званичним такмичењима Савеза сматрају сва такмичења са званичног
календара за дату такмичарску сезону у организацији Савеза или клупска такмичења
под покривитељством Савеза.
Члан 3.
Сва званична такмичења Савеза рачунају се за адекватну ранг листу.
Члан 4.
Званична такмичења савеза могу се организовати за оба пола, за сва оружја и у
свим старосним категоријама.
Члан 5.
Државна првенства се организују за оба пола, сва три оружја и у свим
старосним категоријама.
Члан 6.
Екипна Државна првенства се организују за оба пола, сва три оружја за јуниоре
и сениоре.
Члан 7.
Да би се такмичење у некој категорији и дисциплини одржало и било валидно,
неопходно је да буду пријављена минимум два такмичара односно тима.

Члан 8.
Старосне категорије за које Савез организује такмичења и води ранг листе су:
-

Пионири Б категорије
Пионири А категорије
Кадети
Јуниори
Сениори

до 12 година старости
до 14 година старости
од 12 до 16 година старости
од 14 до 20 година старости
16 и старији

У изузетним случајевима, пионирима А категорије се може допустити да учествују на
Сениорским такмичењима, уз дозволу и присуство родитеља.
Члан 9.
Пре почетка сваке такмичарске сезоне Савез установљава календар такмичења
која се рачунају за ранг листе Савеза.
Предлог каледнара за свако оружје достаљају национални тренери - селектори
који уносе званична такмичења EFC, FIE и такмичења других лига од интереса за
развој мачевања, посебно млађих категорија.
Савез пре почетка сваке такмичарске сезоне објављује конкурс за оранизовање
домаћих клупских такмичења за ранг листу.
Клубови том приликом достављају
пријаву са именом такмичења и
дисциплинама које ће се одржати, док ће датуме такмичења одредити канцеларија
Савеза у складу са планом рада националних тренера – селектора и датумима
такмичења виших категорија.
Календар такмичења усваја Управни одбор Савеза.
Члан 10.
Такмичења се одржавају по календару који доноси УО МСС на почетку такмичарске
сезоне и не могу се осим у изузетним случајевима мењати. У случају изузетног случаја
клуб организатор упућује молбу УО МСС-а за промену датума минимум 45 дана пре
усвојеног датума такмичења. Уколико клуб организатор мимо процедуре из
правилника одложи или не одржи такмичење казниће се новчаном казном предвиђеном
у Тарифном правилнику Савеза.
ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Пропозиције, пријаве и пријавнине
Члан 11.
Клуб организатор званичног такмичења МСС је дужан да најкасније 30 дана пре
одржавања такмичења проследи пропозиције (позивно писмо) за такмичење у
канцеларију МСС, након чега се пропозиције прослеђују свим клубовима члановима
МСС и објављују на сајту Савеза.

Члан 12.
Пријава за такмичење се врши на е-маил наведен у позивном писму најкасније
48 сати пре предвиђеног почетка такмичења, а потврда присуства такмичара на
такмичењу најкасније 15 минута пред почетак дисциплине у којој учествује.
Члан 13.
Учешће на такмичењу је дозвољено само такмичарима који су уредно регистровани и
лиценцирани за текућу сезону, који одговарају старосној категорији такмичења и који
приликом потврде присуства на такмичењу донесу на увид потврду о здравственој
способности спортисте за такмичење не старију од 6 месеци од дана такмичења.
Члан 14.
Износ пријавнине на званичним такмичењима ближе се одрећује Тарифним
правилником.
Вођење такмичења
Члан 15.
Званична такмичења Савеза морају се водити преко EnGarde програма (верзије
8.16 или касније) или програма Fencing Time и уз помоћ информационог система
Савеза.
Вођење такмичења може вршити само делегат Савеза (или друго стручно лице
овлашћено од стране савеза за тај посао) за накнаду дефинисану Тарифним
правилником.
Члан 16.
Почетна позиција такмичара на такмичењу се установљава ранг листом за
адекватну дисциплину и категорију.
Члан 17.
Сходно правилима ФИЕ, такмичења се одржавају по систему круг
елиминационих група које прате директне елиминације до финала али без борби за
треће место.
Проценат елиминисаних такмичара на крају елиминационих група не може
прећи 20% пријављених такмичара за ту дисциплину.
У специјалним случајевима може се дозволити два или више кругова
елиминационих група као и директне елиминације са репасажом у гранама 32 или 16.
У случају да број присутних такмичара не прелази 21 , сви такмичари пролазе
први круг елиминационих група.

Опрема такмичара
Члан 18.
На свим званичним такмичењима, такмичари морају бити обучени у комплетно
мачевалачко одело, без изузетака.
Члан 19.
На званичним пионирским такмичењима Б категорије, такмичари морају
користити сечива величине 0 и 2.
Члан 20.
На такмичењима у флорету сви такмичари морају имати маске са проводном
крагном, без обзира на категорију.
Технички захтеви
Члан 21.
Организатори званичних такмичења морају испунити следеће услове:
- Такмичења се морају одржавати у сали која испуњава законом прописане
услове за сале спортских објеката.
- Такмичења се морају одржавати на минимум 2 борилишта (тепих писте
или алуминијумске писте).
- Сви апарати морају бити у складу са ФИЕ правилима.
- Мора бити обезебеђена техничка подршка, у случају квара опреме
- Мора бити обезбеђена додатна опрема за замену у случају квара
- Мора бити обезбеђен довољан број судија (минимум један по писти, по
дисциплини)
- Мора бити обезбеђен дежурни лекар
- По потреби, мора бити обезбеђена редарска служба.
Суђење
Члан 22.
На свим званичним такмичењима морају судити лиценциране судије Савеза за
дисциплину у којој се такмичење одржава.
На пионирским такмичењима (А и Б), осим на државним првенствима, могу судити и
млађи судијски кандидати у складу са Правилником о раду судијске комисије МСС-а.
Члан 23.

Организатор такмичења мора обезбедити клупску непристрасност судије усвим
мечевима директних елиминација. Уколико овај услов из неког разлога није могуће
испунити, неопходно је да се тренери оба такмичара сложе око судије којег предлаже
организациони одбор а који треба да буде А категорије.
Члан 24.
Клубови су у обавези да обезбеде следећи број судија:
•
•
•

1 - 4 такмичара у дисциплини:
4 - 9 такмичара у дисциплини:
10 и више такмичара у дисциплини:

без судија
1 судија
2 судије

Све судије морају бити најмање Б категорије у дисциплини на основу које су
обезбеђени. Уколико клуб не испуни наведене услове, кажњава се износом
дефинисаним у Тарифном правилнику.
Судије које обезбеђују клубови не добијају накнаду од организатора.
Члан 25.
Судије које обезебеђује организатор такмичења долазе на позив организатора и
на позив Судијске комисије.
Организатор је дужан да судијама које је обезбедио обезбеди накнаде у складу
са тарифним правилником.

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПРВЕНСТАВА
Члан 26.
За све елементе организације који нису специфично наведени у овом делу
правилника, примењују се одредбе организације осталих званичних такмичења.
Организатор
Члан 27.
Организатор државних првенстава у свим дисциплинама је Савез и стручни тим
Савеза.
Суђење
Члан 28.
На државним првенствма, у свим категоријама и дисциплинама, морају судити
судије А категорије.

У изузетним ситуацијама, борбе у групама могу судити судије са Б лиценцом.
Судије на државно првенство зове Судијска комисија а на чији позив, осим у
изузетним случајевима, судије морају да се одазову.
Почастии, медаље и пехари
Члан 29.
На државним првенствма, у свим категоријама и дисциплинама, додељују се
медаље за прва три освојена места и пехари за освојено прво место.
Приликом проглашавања обавезно је пуштање химне Републике Србије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником , примењују се
адекватни акти Министарства омадине и спорта, Олимпијског комитета Србије и
Светске мачевалачке федерације (FIE).
Члан 31.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.
У Београду, 20.03.2017
_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије

Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 22.03.2017.године.

