ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА "Н И Ш А В А" – НИШ

Ниш: Југ Богданова 12,
Тел/факс 018 / 4511-270,
жиро рачун 42500-678-5-1910, текући рачун; 310-159477-89
ПИБ:100663167; Мат.број: 17215906,
e-mail: usrnisava.nis@gmail.com

ПРАВИЛНИК СПОРТСКОГ ФОРУМА
ШТА УТВРЂУЈЕ ОВАЈ ПРАВИЛНИК?

Овим Правилником одређују се:
- обавезе Форума;
- организација Форума;
- састанци форума
- трошкови такмичења
- путни трошкови

Члан 1.

ОБАВЕЗЕ СПОРТСКОГ ФОРУМА
Члан 2.

ФОРУМ :
- одређује рокове за доношење одлука по питању такмичења
- прави календар такмичења
- прати сва такмичења
- одређује колико и које такмичаре и судије ће лиценцирати за текућу годну.
- одређује главне судије такмичења као и судије у стази.
- одређује састав екипа за сва такмичења.
- прегледа и припрема такмичарске стазе
- верификује резултате
- утврђује казнене одредбе
- конкурише за домаћина такмичења код Савеза риболоваца Србије
- Доноси пропозиције такмичења која организује “Нишава” а нису у систему Савеза,
- Доноси финансијски план,
- Доноси програм и план рада са младима,
- Доноси одлуке о набавкама основних средстава и хране.
- доноси остале одлуке везане за такмичарску делатност ОСР “Нишава”, осим
одлука које по Статуту припадају Управном Одбору.
ОРГАНИЗАЦИЈА ФОРУМА
Члан 3.
ФОРУМ ОСР “Нишава” у Нишу (у даљем тексту ФОРУМ) је тело Управног одбора
“Нишаве” које је задужено за организовање и контролу такмичења и суђења, бодовање
такмичара, њихово кажњавање и предлагање за награђивање.
Чланови Форума могу бити: Чланови управног одбора, Такмичари, Судије
ФОРУМ чине 5 члана (стални састав):
- Председник
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- Потпредседник,
- и још три члана,
Одлучивање у ФОРУМ-у је по већинском систему.
Сви чланови сталног сазива Форума добиће конкретна задужења
Представници одређене дисциплине (шаран, мушица, варалица, фидер.) су у
проширеном саставу Форума и активно учествује у раду Форума само око такмичења у
својој дисциплини.
САСТАНЦИ ФОРУМА
Члан 4.
ФОРУМ одржава редовне састанке из обавеза по члану 2
ФОРУМ одржава ванредне састанке по потреби, на позив председника, и то после
одржаног такмичења, по жалби, због промена стазе и других измена.
ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНАМА И КАТЕГОРИЈАМА
Члан 5.
У ОСР “НИШАВА” НИШ постоје следеће дисциплине:
- лов рибе удицом на пловак
- шарански риболов
- мушичарски риболов
- фидер риболов
- риболов пастрмке варалицом са обале, СПИН
- лов Баса
Такмичења могу бити:
- појединачна
- екипна
Категорије су:
- даме
- сениори
- јуниори У20 и У25
- кадети и кадеткиње У15
- мастерс (ветерани)
- хендикепирани
Такмичења која организује ОСР “Нишава” Ниш , пловак, су:
- Удружењско такмичење, све категорије
- Куп Цара Константина, Градска слава
- Тромеч
- Градска лига
- И друга на предлог Форума и одлуке Управног одбора.
ОСР нишава Ниш може организовати и такмичења у другим дисциплинама
СТАЛНИ САСТАВ ФОРУМА
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Члан 6.
У сталном саставу ФОРУМ аутономно одлучује у следећим случајевима:
1. Именовање појединаца и екипа за сваки конкретан случај придржавајући се
критеријума:
- пласман са друштвеног такмичења,
- резултати такмичара, (такмичења у оквиру Савеза, пријатељски купови)
- припремљеност такмичара,
- опремљеност такмичара,
- дисциплина такмичара,
- одговорност такмичара.
- учешће такмичара у акцијама и промоцији клуба као и његов допронос у раду
организације.
2. Организује припреме, заједнички одлазак на такмичења и повратак.
3. Анализира постигнуте резултате појединаца и екипе и даје оцену.
4. Именује вође екипа у складу са одлуком Управног одбора.
5. Води евиденцију о резултатима.
7. Организује и спроводи такмичења по налогу Управног одбора:
- Друштвено (клубско) такмичење свих категорија,
- Такмичења из програма рада младих,
- Пружање услуга трећем лицу.
- И других питања а у вези члана два овог правилника.
Члан 7.
У оквиру утврђеног финансијског плана ФОРУМ води рачуна о строгој намени и
потрошњи финансијских средстава уз пуно поштовање законских прописа трошења и
правдања.
ТАКМИЧАРИ
Члан 8.
1. После удружењског такмичења, Форум на основу члана 6, тачка 1, одређује такмичаре
који ће се, у текућој години, такмичити за ОСР “Нишава” Ниш.
2. Такмичари су у обавези да се придржавају одлука ФОРУМА и у потпуности их
спроводе.
3.Сваки такмичар у било којој категорији, (екипна и појединачна такмичења), Дужан је да
носи обележја “Нишава” - Ниш
4. Непоштовање тачке 2 и 3, овог члана има за последицу покретање дисциплинског
поступка и скидање са листе такмичара за текућу годину.
СУДИЈЕ
Члан 9.
1. Почетком године, Форум одређује судије које ће лиценцирати за текућу годину.
2. Форум прави и реализује све планове и програме едукација, контролних тестова и
полагања судија за више категорије.
3.Судије су у обавези да се придржавају одлука ФОРУМА и у потпуности их спроводе.
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4. Непоштовање тачке три, овог члана има за последицу покретање дисциплинског
поступка и скидање са листе судија за текућу годину.
ТРОШКОВИ ТАКМИЧЕЊА, ПЛОВАК, ФИДЕР

Трошкови такмичења, су:
1. храна за примаму,
2. мамци за пецање,
3. превоз
4. пренићиште
5. трошкови суђења
6. остали трошкови

Члан 10.

О свим трошковима за одређено такмичење, Форум ће расправљати и доносити
одлуке о оправданости предложених трошкова водећи рачуна о расподели
средстава одређене дисциплине која је одредио Управни одбор као и све то
усклађивати са тренутном финансијском ситуацијм клуба.
МАМЦИ И ХРАНА ЗА ПРИМАМУ
Екипна такмичења
Члан 11.
О количини и врсти мамаца и хране за примаму, пред свако такмичење на предлог
тренера задуженог за ту дисциплину као и вође те дисциплине доноси председник Форума
стриктно се придржавајући финансијског плана за ту дисциплину, узимајући у обзир и
тренутну материјалну ситуацију.
Појединачна такмичења
Члан 12.
О количини и врсти мамаца и хране за примаму, пред свако такмичење на предлог
тренера задуженог за ту дисциплину као и вође те дисциплине доноси председник Форума
стриктно се придржавајући финансијског плана за ту дисциплину, узимајући у обзир и
тренутну материјалну ситуацију.
У дисциплинама Мушица, Лов варалицом-Спин и лов Баса не користи се храна и мамци
за примаму
За клубско (удружењско) такмичење, нису предвиђене никакве надокнаде. Такмичари
сами сносе трошкове.
ПРЕВОЗ
Члан 13.
Сваки такмичар који наступа за ОСР “Нишава” Ниш има право на организовани или
плаћени превоз.
ПРЕВОЗ СЕ РАЧУНА МАКСИМАЛНО 7 ЛИТАРА БЕНЗИНА НА 100 КМ.
Екипна такмичења
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Члан 14.
Регионална лига пловак, купови пловак
Иде једно возило
– 7 литара бензина на 100 км плус путарина
Члан 15.
За Мастер Лигу иду најмање троја возила. Важи правило: једно возило два
такмичара (учесника такмичења)
– За лигу се може организовати и једно комби возило (мини бус) за превоз целе
екипе
Појединачна такмичења
Члан 16.
За клубско такмичење нема надокнаде трошкова превоза
За регионално такмичење нема надокнаде трошкова превоза.
За државна такмичења се надокнађују трошкови превоза и то:
Ако је у тој дисциплини само један такмичар: 7 литара бензина на 100 км и пун износ
путарине,
Ако је више такмичара (пловак, фидер, шаран), једно возило је за два такмичара и свако
добија 3,5 литара бензина на 100 км и пола путарине.
За дисциплине мушица и Спин једним возилом иду тројица такмичара, ако их има толико.
Уколико их је мање, иде се једним возиломи добија се 7 литара бензина и путарина.
ПРЕНОЋИШТЕ
Члан 17.
У одређеним ситуацијама, вишекружна такмичења, велика даљина, такмичар по
посебној одлуци ФОРУМА може да добије за трошкове преноћишта.
Број преноћишта зависи од броја кола (два или три), износи највише 800 динара и важи
за дестинације веће од 150 км (у оба правца)
СУДИЈЕ
Члан 18.
Судије за свој рад имају право надокнаде за суђење и за трошкове превоза.
Превоз је 7 литара бензина на 100 км и пуна путарина.
За свако суђење, Судија, добија:
• судијску надокнаду ( паушал ), у висини од 10е у динарској противвредности.
• носиоцу судијских активности, ( главни судија), у висини од 20е у динарској
противвредности.
Сваки судија, уколико му клуб уплати лиценцу, мора да има једно гратис суђење у
категорији у којој је лиценциран.
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Члан 19.
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Остали трошкови су:
– трошкови обележавање стазе, када је Нишава Домаћин,
– трошкови чувања стазе, када је Нишава домаћин,
– и други.
Члан 20.
1. Форум ће, пред свако такмичење одредити и верификовати који су то додатни
трошкови.
2. Уколико се направи неки додатни трошак у току самог такмичења, Форум ће после
такмићења расправљати о том трошку и доносити одлуке.
3. Све оно што није наведено у овом правилнику, а трошак је у оквиру такмичарских
активности, у надлежности је ФОРУМа ОСР “Нишава” Ниш.
ТРОШКОВИ ТАКМИЧЕЊА – ОСТАЛЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Члан 21.
Трошкови у осталим дисциплинама ће се решавати на састанку Форума, када се укаже
потреба за тим, и то само за она такмичења која су укључена у систем такмичења Савеза
Спортских Риболоваца Србије, а све у оквиру утврђеног финансијског плана.
КАЗНЕНЕ МЕРЕ
Члан 22.
Регулисане су Правилником такмичења и суђења Спортско риболовно Савеза Србије и
Форум Нишаве ће их доследно примењивати.
За кршење норми наших правилника и одлука Форума, Форум покреће дисциплински
поступак и доноси казнене мере.
Свако ко је незадовољан одлуком форума, може да уложи приговор Управном одбору
Нишаве, у року од осам дана од дана када је против њега изречена дисциплинска мера.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
За тумачење овог Правилника надлежан је Управни одбор ОСР “Нишава”- Ниш.
Правилник се усваја на седници УО.
Допуне и измене усвајају се на седници УО
Правилник ступа на снагу осам дана од његовог усвајања од стране Управног одбора.
Члан 24.
Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи правилник Форума из 2012. године.

У Нишу, 08.05. 2019.год

ОСР “Нишава”- Ниш
ВД. Председник, Александар Митић
________________________
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