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
30.05.2017. године, усвојио

ПРАВИЛНИК
О додели специфичне опреме за мачевање

Опште одредбе
Члан 1.
Мачевалачки Савез Србије ће у складу са својим могућностима набављати специфичну
мачевалачку опрему чија ће намена бити помагању клубовима чланицама Савеза.
Члан 2.
Одлуку о додели или одузимању опреме доноси Управни одбор на основу критеријума
дефинисаних у овом правилнику.
Управни одбор има дискреционо право да одбије доделу или да захтева повраћај опреме.

Услови за доделу
Члан 3.
Опрема се по правилу издаје само клубовима редовним члановима, или новоотвореним
спортским удружењима у области мачевања (у складу са Законом) на неодређено дуго
коришћење уз потписивање реверса.
Мачевалачки Савез Србије може у било ком тренутку тражити повраћај опреме од клуба
члана.
Клуб који добија опрему дужан је да опрему одржава у исправном и комплетном стању.
Уколико након повраћаја, опрема није у исправном или комплетном стању, Савез може
Клубу кроз годишњу чланарину наплатити оправку или куповину делова који недостају.

Критеријуми за доделу

Члан 4.
Сваки новоотворени клуб, односно новоотворено спортско удружење у области
мачевања (у складу са Законом), након званичног почетка рада и учлањења у Савез, има право
да захтева доделу једног апарата.
Апарат се додељује привремено на једну односно две сезоне а услови под којима
удружење/клуб могу да задрже апарат за даљи рад су следећи:

-

удружење се обавезује да ће у првој сезони рада испунити све Законом прописане
обавезе и услове како би добио право да се преименује у клуб
Удружење/клуб се обавезује да ће на крају прве сезоне рада имати минимум 5
такмичара на званичним ранг листама Савеза.
Клуб се обавезује да ће удругој сезони од оснивања имати минимум 10 такмичара
на ранг листи.

Не испуњавање наведених обавеза за собом повлачи захтев за повраћај опреме у року
од 7 дана од установљавања неиспуњености услова.

Члан 5.
Критеријуми за доделу мачевалачке опреме Мачевалаког савеза Србије клубовима члановима
Савеза:
I.

Апарати за регистрацију погодака

Приликом доделе апарата за регистрацију погодака гледају се следећи критеријуми:
1.
2.
3.
4.

Већ додељена опрема
Година почетка рада клуба (учлањења у Савез)
Број такмичара на ранг листи Савеза у последњој и текућој сезони
Учешће на Државним првенствима

Већ додељена
опрема
1 апарат: -1 бод
2 апарата: -2 бода
3 апарата: -3 бода
4 апарата: -4 бода

Старост клуба
Од 0 до 2 год.: 3 бода
Од 2 до 4 год.: 2 бода
До 5 год.: 1 бод
Преко 5 год.: 0 бодова

Број такмичара на ранг
листи Савеза у
последњој сезони
10 такмичара: 1 бод
20 такмичара: 2 бода
30 такмичара: 3 бода
40+ такмичара: 4 бода

Учешће на
Државним
првенствима
За сваку старосну
категорију по 1 бод

Под већ додељеном опремом, поред опреме коју је доделио Савез, подразумева се и
опрема додељена од стране других регионалних и градских савеза.
Наведени систем бодовања служи за прављење ранг листе клубова на основу које се
одређује предност клубова приликом доделе опреме.
Само клубови који су благовремено поднели уредно попуњен захтев за доделу опреме
могу бити узети у разматрање.
II.

Бобине

Бобине се типично додељују заједно са апаратима (2 по апарату).
Уколико је клубу додељен апарат без бобина, тај клуб има предност у наредној подели
бобина.
Клуб максимално може конкурисати за две бобине по апарату.

III.

Такмичарска и тренерска опрема

Опрема за тренере (тренерске маске, тренерске рукавице, тренерска одела, рукавице и
ногавице) могу се издавати само младим тренерима и тренерима приправницима који већ
имају минимум две године документованог рада у клубовима.
За тренерску опрему критеријуми за доделу су: већ додељена тренерска опрема, број
такмичара на ранг листи Савеза, број лиценцираних тренера и тренера на обуци.
Клубу се може доделити такмичарска опрема специфична за неко оружје само уколико
на ранг листи Савеза има такмичаре из тог оружја.
За такмичарску опрему критеријуми за доделу су: већ додељена такмичарска опрема,
број такмичара на ранг листи Савеза пионирских и кадетских категорија.
ФИЕ такмичарска опрема се додељује само клубовима који имају регистрована учешћа
на ЕФЦ и ФИЕ такмичењима.
Критеријуми за доделу ФИЕ опреме су: већ додељена ФИЕ такмичарска опрема, број
такмичара на ФИЕ и ЕФЦ ранг листи.

IV.

Борилишта - писте

Савез може додељивати борилишта уколико клубови испуњавају следеће критеријуме:
-

Клуб има салу која је 24 сата на располагању
Клуб има преко 20 такмичара
Клуб има чланове који су у репрезентацији Србије

Престанак рада или чланства
Члан 6.
У случају да клуб члан Савеза престане са радом или му привремено или трајно престане
чланство у Савезу, дужан је да опрему коју је добио на коришћење врати у року од 7 дана од
установљења престанка рада или чланства од стране надлежног органа Савеза.
Уколико клуб члан Савеза престане са радом или му привремено или трајно престане
чланство у Савезу а опрему не врати у раније наведеном року, сву правну и материјалну
одговорност сносе лица која су била овлашћена за заступање клуба и потписник реверса
приликом издавања опреме.

Критеријуми за одузимање опреме

Члан 7.
Уколико клуб односно спортско удружење (у складу са Законом) на крају Сезоне престане
да испуњава услове на основу којих му је додељена опрема, Савез може затражити повраћај
целокупне или дела издате опреме.
Клубу односно спортском удружењу (у складу са Законом) може бити затражен повраћај
опреме и у случају да је клуб под дисциплинским процесом или дисциплинским санкцијама
Савеза, тужбом или ако је правоснажно осуђен код надлежног државног органа.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 8.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.
Одредбе овог правилника примењују се и на сву опрему Савеза до сада издату клубовима
чланицама.
У Београду, 30.05.2017
_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије

Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 31.05.2017.године.

