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

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДАБИР И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СВИХ КАТЕГОРИЈА

Члан 1.
Правилник о критеријумима за одабир репрезентација и начин финансирања свих
категоријa у даљем тексту Правилник, ближе одређује критеријуме за формирање националних
селекција – репрезентација за одласке на такмичења од националне важности као и услове за
финансирање репрезентација и њених чланова.

Формирање репрезентација
Члан 2.
Репрезентације МСС-а свих категорија формирају национални тренери- селектори (у
даљем тексту: селектори) по правилу најкасније две недеље пре шампионата.
Селектори формирају ужи и шири списак репрезентативаца за сва оружја на тај начин
да су такмичари на ширем списку редно поређани, тако да уколико неки такмичар са ужег
списка одбије или је спречен да учествује, први са ширег списка заузима његово место.
Члан 3.

Критеријуми за формирање репрезентација на основу којих селектори могу формирати списак
репрезентације:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Број Бодова на ФИЕ ранг листи
Број бодова на ЕФЦ ранг листи (за кадете и пионире)
Број бодова на ранг листи МСС
Учешће на државним првенствима
учешће на ФИЕ турнирима
Учешће на ЕФЦ турнирима (за кадете и пионире)
учешће на домаћим турнирима у текућој и претходној сезони
учешће на међународним турнирима
доласци на тренинге репрезентација
доласци на тренинге у матичном клубу и/или клубовима сарадницима
мишљење Националног тренера – селектора

Финансирање репрезентација
Члан 4.

Сходно овом Правилнику Савез може финансирати репрезентације на следећим званичним
такмичењима, а по плану селектора усвојеном од стране УО:
1.
2.
3.
4.

Светска првенства
Европска првенства
Медитеранска првенства
Балканска првенства

Остала такмичења, Светски купови, Европски купови и међународни Б турнири, могу се
финансирати искључиво преко програма националних тренера-селектора на начин и у обиму
који је ближе дефинисан општим актима Савеза и одлукама Скупштине и Управног одбора.
Члан 5.
Финансирање репрезентација се врши на индивидуалном нивоу а у складу са предлогом
Селектора.
Савез може финансирати такмичару члану репрезентације 100% трошкова, 50%
трошкова, 30% трошкова или не финансирати.
Ниво финансирања складан је резултатима такмичара у текућој и претходној сезони као
и са мишљењем селектора.
Изборни турнир за Олимпијске игре
Члан 6.
Критеријуми за одлазак на изборни турнир за Олимпијске игре су:
1. Број бодова на ранг листи ФИЕ за оружје у којем се такмичи у тренутку одабира
2. Учешће на интернационалним и националним турнирима у текућој сезони и у сезони
која претходи текућој сезони у тренутку одабира
3. Место на ранг листи Савеза
4. Мишљење селектора задуженог за то оружје.
Утврђивање имена такмичара се врши по правилу најкасније месец дана пре Изборног
турнира.
Само такмичарима са бодовима на светској ранг листи за оружје у којем се такмиче могу
бити финансирани трошкови одласка на изборни турнир.
Такмичари који немају бодова на Светској ранг листи не могу учествовати на изборним
турнирима осим у изузетним случајевима.

Пријаве на међународна такмичења
Члан 7.
Пријаве на ФИЕ и ЕФЦ званична такмичења врши искључиво селектор изузев када се
ФИЕ и ЕФЦ купови одржавају на територији Србије када је могуће пријавити такмичаре
директно канцеларији Савеза.
Прелазне и завршне одредбе

Члан 8.
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 9.
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.

