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 пречишћени

Тарифни правилник Мачевалачког савеза Србије
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Тарифни правилник Мачевалачког савеза Србије (у даљем тексту МСС) је листинг
финансијских обавеза и норми које чланови Савеза имају међу собом и према Савезу.

ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРА
Члан 2.
Сезонска лиценца за индивидуалне чланове (такмичари, судије, тренери) : 1000 дин.
Сезонска чланарина клубова: 2000 динара.
У оквиру те чланарине рачунају се и лиценце за два овлашћена заступника клуба.
Износи се уплаћују на рачун Савеза.
ТАКСЕ

Регистрација такмичара: 500 динара

Члан 3.

Промена клуба такмичара: 500 динара
Издавање тренерске Дозволе за рад: 500 динара
Такса за издавање докумената старијих од годину дана: 500 динара по документу.
Такса за покретање дисциплинског поступка је 6000 динара.
Износи се уплаћују на рачун Савеза.

ДНЕВНИЦЕ
Члан 4.
Дневница делегата МСС: 3000 дин

СУДИЈСКЕ НАДОКНАДЕ
Члан 5.
Судијске надокнаде су:
-

За суђење једне групе : дин 900 дин
За суђење једне борбе директних елиминација: 300 дин
За суђење једног екипног сусрета : 900 дин
ПРИЈАВНИНЕ
Члан 6.

Пријавнина за домаћа такмичења под покровитељством МСС износи 1000 дин за
појединачно и 1200 за екипно такмичење (плаћа се на лицу места организатору).
На ревијалним турнирима нема ограничења за пријавнину.
На такмичењима под јурисдикцијом Светске мачевалачке федерације (ФИЕ) и
Европске мачевалачке конфедерације (ЕФЦ) висина пријавнина регулисана је њиховим
одговарајућим правилницима.
КАЗНЕ
Члан 7.
У случају да клуб не обезбеди судију којег би у складу са Правилником о
организацији такмичења требао да обезбеди, плаћа организатору на лицу места износ од
5,000.00 динара.

Члан 8.
У случају да клуб откаже или не одржи такмичење а о томе не обавести
канцеларију Савеза у року предвиђеном Правилником о организацији такмичења, дужан је
да на рачун Савеза уплати износ од 40,000.00 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
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 10.
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.

