
 
На основу Члана 51. Статута Савеза Србије за дизање тегова, Управни одбор на 
својој седници одржаној 13.03.2015. године у Новом Саду доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ТАКМИЧЕЊА 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 
Сва такмичења која организује Савез Србије за дизање тегова организују се и 
спроводе у духу овог Правилника и правила надлежних међународних федерација 
(IWF и EWF) чији је ССДТ члан. 
 
Члан 2. 
 
Сва такмичења организују се по правилу у три степена као: 
1. Општинска, градска и регионална првенства, 
2. Покрајинска првенства, 
3. Национална првенства. 
Одлуке о одржавању такмичења из Члана 2. овог Правилника доносе надлежни 
Савези, односно њихови органи. 
 
II  СТАРОСНЕ И ТЕЛЕСНЕ КАТЕГОРИЈЕ 

 
Члан 3. 
 
Сва такмичења у дизањи тегова одржавају се за МУШКАРЦЕ И ЖЕНЕ према 
старосним и тежинским категоријама. 
 
Члан 4. 
 
Утврђују се следеће СТАРОСНЕ КАТЕГОРИЈЕ за оба пола: 
1. ТАКМИЧАРИ ДО 15 ГОДИНА СТАРОСТИ, U15 
1. МЛАДИ: до седамнаест (17) година старости, U17 
2. ЈУНИОРИ: до двадесет (20) година старости, U20 
3. ТАКМИЧАРИ ДО 23 ГОДИНЕ, U23 
4. СЕНИОРИ 
5. ВЕТЕРАНИ, спортисти који не могу бити млађи од тридесетпет (35) година 
 
Напомена 1. Све горе поменуте старосне групе рачунају се по календарској години у 
којој је такмичар рођен. 
 
Напомена 2. Минимална старост за учествовање на Првенству света за сениоре, 
јуниоре, Универзитетском светском првенству и другим међународним такмичењима 
за мушкарце и жене је петнаест (15) година. 
 
Напомена 3. Минимална старост за учествовање на Олимпијским Играма за 
мушкарце и жене је шеснаест (16) година. 
 



Напомена 4. На Олимпијским играма младих наступају такмичари старости шеснаест 
(16) и седамнаест (17) година. 
 
Напомена 5. Минимална старост за учешће на међународним такмичењима за младе 
је тринаест (13) година. 
 
Члан 5. 
 
Утврђују се следеће ТЕЖИНСКЕ КАТЕГОРИЈЕ: 
 
Постоји осам тежинских категорија за сениоре, такмичаре до 23 године и јуниоре. Сва 
такмичења која се организују по IWF правилима морају се одржавати у следећим 
категоријама и по следећем редоследу: 
 
56 кг 
62 кг 
69 кг 
77 кг 
85 кг 
94 кг 
105 кг 
+105 кг 
 
Има седам категорија за сениорке, такмичарке до 23 године старости и јуниорке. Сва 
такмичења која се одржавају по правилима IWF морају се одржавати у следећим 
категоријама и по следећем распореду: 
 
48 кг 
53 кг 
58 кг 
63 кг 
69 кг 
75 кг 
+75 кг 
 
Постоjи осам категорија за дечаке, младе до 17 година старости: 
 
50 кг 
56 кг 
62 кг 
69 кг 
77 кг 
85 кг 
94 кг 
+94 кг 
 
Постоји седам категорија за девојчице, младе до 17 година старости: 
 
44 кг 
48 кг 
53 кг 
58 кг 



63 кг 
69 кг 
+69 кг 

Постоjи осам категорија за такмичаре (дечаке) до 15 година старости: 
 
45 кг 
50 кг 
56 кг 
62 кг 
69 кг 
77 кг 
85 кг 
+85 кг 
 
Постоји седам категорија за такмичарке (девојчице) до 15 година старости: 
 
40 кг 
44 кг 
48 кг 
53 кг 
58 кг 
63 кг 
+63 кг 

Жене Мушкарци 

Старосне и тежинске категорије: Старосне и тежинске категорије: 

U15 U17 U20 U23 сениорке U15 U17 U20 U23 сениори 

40     45     

44 44    50 50    

48 48 48 48 48 56 56 56 56 56 

53 53 53 53 53 62 62 62 62 62 

58 58 58 58 58 69 69 69 69 69 

63 63 63 63 63 77 77 77 77 77 

+63 69 69 69 69 85 85 85 85 85 

 +69 75 75 75 +85 94 94 94 94 

  +75 +75 +75  +94 105 105 105 

       +105 +105 +105 

 

 

Такмичење може бити појединачно и екипно. 
 
Појединачна такмичења се организују посебно за сваку старосну категорију. На 
такмичењу за једну старосну категорију могу наступати такмичари те старосне 
категорије и млађи.  
 
Уколико дође до спајања такмичења више старосних категорија, такмичар може да 
наступа само за ону старосну категорију којој припада.  
 



На екипним првенствима за сениоре/ке и такмичаре/ке до 23 године, екипу чини од 4 
до 6 такмичара/ки. 
На екипним првенствима за јуниоре/ке, такмичаре/ке до 17 и 15 година, екипу чини од 
3 до 4 такмичара/ки. 
На лигашким такмичењима (Екипно првенство Србије за сениоре), у екипи може 
евентуално учествовати једна такмичарка. Тада се мора обезбедити шипка за 
такмичарке, а бодови се за њу рачунају као тзв. женски Синклер.  
На екипним првенствима, могу наступати: 
 

Екипа: Ко има право наступа у екипи: 
Сениори - Сениори, U23, U20, U17, U15 
U23 - U23, U20, U17, U15 
U20 - U20, U17, U15 
U17 -  U17, U15 
U15 - U15 
 
Екипу могу чинити такмичари регистровани за исти клуб.   
 
Осим по наведеним старосним категоријама, могу се организовати такмичење у 
односу на статус такмичара/ке: 

 За ученике основних и средњих школа и студенте, статус се доказује ђачком 
књижицом или индексом. Тежинске категорије за ову врсту такмичара дате су у 
прилогу. 

 Позивна такмичења: куп такмичења, меморијални турнири и сл, тј. такмичења 

на која се одређени такмичар позива, што се доказује позивом за такмичење. 

Тежинске категорије за ову врсту такмичења се одређују пропозицијама 

такмичења.  

Ова врста такмичења - у односу на статус, може бити одржана заједно са 

такмичењима у старосним категоријама и тада се рачуна пласман на оба такмичења, 

тј. такмичар може да наступа и на студентском/позивном такмичењу и у својој 

старосној категорији. 

 

Женско  Мушко  

Статус и тежинске категорије: Статус и тежинске категорије: 

Основна 
школа 

Средња 
школа 

Студент Основна 
школа 

Средња 
школа 

Студент 

40 кг 40 кг  45 кг 45 кг  

44 кг 44 кг  50 кг 50 кг  

48 кг 48 кг 48 56 кг 56 кг 56 

53 кг 53 кг 53 62 кг 62 кг 62 

58 кг 58 кг 58 69 кг 69 кг 69 

63 кг 63 кг 63 77 кг 77 кг 77 

69 кг 69 кг 69 85 кг 85 кг 85 

+69 кг 75 кг 75 94 кг 94 кг 94 

 +75кг +75 +94 кг 105 кг 105 

    +105кг +105 

 

 

 



III  ПРАВО НАСТУПА И ПРИЗНАВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ РЕКОРДА  
 

Члан 6. 
 
Спортиста може наступити само у оној категорији која одговара његовој телесној 
тежини утврђеној на мерењу такмичара. 
 
Једно физичко лице – тренер може заступати и представљати само један клуб на 
домаћем такмичењу. 
 
Члан 7. 
 
Право наступа на националним првенствима имају спортисти који испуњавају услове 
предвиђене правилима ССДТ и пропозицијама за такмичење. 
На појединачним првенствима Србије право наступа имају регистровани спортисти, 
држављани Републике Србије. Страни такмичари немају право наступа на 
појединачним првенствима Србије нити за репрезентацију Републике Србије. За једну 
основну организацију, на екипном првенству могу наступати највише 2 (два) 
инострана такмичара-ке. 
 
Наступ спортиста на међународним такмичењима регулисан је критеријумима 
Националног тренера, предлогом и одлуком Управног одбора ССДТ и техничким 
правилима међународне федерације. 
Нико не може наступати под именом Државног репрезентативца без дозволе и 
пријаве ССДТ. 
 
Члан 8. 
 
Такмичар може наступити на такмичењу под условом да поседује: такмичарску 
књижицу надлежног органа у коју су унети лични подаци такмичара, фотографија 
оверена печатом надлежног Савеза за регистрацију, датум регистрације, права 
наступа и лекарског прегледа о способности такмичара за наступ. 
Клубови су дужни да организују здравствену заштиту својих активних чланова, 
спортиста и тренера.   
Лекарски преглед не може бити старији од шест месеци. 
Потпис лекара са његовим факсимилом мора бити оверен печатом спортске 
амбуланте или здравствене установе у којој је преглед спортисте извршен и где 
постоји његов медициски досије 
. 
Члан 9. 
 
На студентским такмичењима право учешћа имају студенти, а статус се доказује 
Индексом. Право наступа имају студенти од 18 до 27 година (током целе календарске 
године) са овереним индексом за актуелни семестар који се предаје на увид током 
мерења такмичара.  
Студенти који су регистровани такмичари, лекарски преглед доказују такмичарском 
књижицом, који не сме бити старији од шест месеци. Студенти који нису регистровани 
такмичари морају имати лекарски преглед, који не сме бити старији од 30 дана. 
 
Члан 10. 
 



За национални рекорд се признаје онај резултат који се оствари на појединачним и 
екипним Првенствима Србије, Гала купу Србије, међународним такмичењима која се 
налазе у календару међународне федерације за дизање тегова.  
За ова такмичења Савез има обавезу да обавести антидопинг агенцију о њиховом 
одржавању.  
Национални рекорд се уписује у листу националних рекорда која се објављује на сајту 
Савеза. 
 
Члан 11. 
 
Остварени резултат се може признати као национални рекорд и на другим домаћим 
такмичењима, уколико: 

 врховни судија и судије на подијуму поседују као судијско звање најмање 
"Национални судија за дизање тегова I категорије" или више звање и  

 уколико је антидопинг агенција контролисала учеснике такмичења. Локални 
организатор такмичења сноси трошкове допинг контроле. 

 
 
 
IV  КОНКУРС ЗА ТЕХНИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 12. 
 
Сва такмичења која организује ССДТ могу се поверити некој од основних 
организација путем конкурса, којим се утврђују: 
1. Подаци о такмичењу за које се конкурс расписује, 
2. Финасијски и материјални услови и 
3. Рок трајања конкурса. 
Основна организација заинтересована за техничку организацију такмичења доставља 
писмену понуду, као и евентуалне посебне услове које предлаже (образац пријаве се 
налази у прилогу). 
 

 

V ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 13. 
 
Пропозиције такмичења која су у организацији Савеза Србије за дизање тегова 
расписује Генерални секретар Савеза.  
Пропозиције такмичења се расписују најкасније 10 дана пре планираног термина 
одржавања такмичења и електронском поштом упућују клубовима.  
Уколико постоји потреба, може се извршити допуна пропозиција.  
 
Пропозиције такмичења садрже: 
1. Назив такмичења које се организује, 
2. Подаци о техничком организатору, 
3. Датум, време и место такмичења, 
4. Распоред такмичења (сатница), 
5. Категорије у којима се такмичење одржава, 
6. Право наступа, 
7. Руководство такмичења, 
8. Финансијски услови, 



9. Награде, 
10. Рок за достављање пријава учешћа, 
11. Остале потребне информације (услови смештаја и сл.) 
 

VI  ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 14. 
 
Учесници такмичења имају следеће обавезе: 

1. Да изврше пријаву свог учешћа на такмичењу, 
2. Да уплате учесничку чланарину (таксу), ако је утврђена пропозицијама 

такмичења. 
 
 
VII ОБАВЕЗЕ ТЕХНИЧКОГ ОРГАНИЗАТОРА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 15. 
 
Званична спортска такмичења и приредбе које се налазе у Календару ССДТ за текућу 
годину, одлуком Управног одбора се додељују техничким организаторима – 
клубовима за дизање тегова под условом утврђеним законом и овим Правилником.  
 
Званична спортска такмичења и приредбе која се налазе у Календару Међународне 
федерације за дизање тегова, а спроводе се на територији Републике Србије, 
организују се и спроводе у складу са Законом о спорту и правилима Међународне 
федерације за дизање тегова.  
 
Одговорно лице за техничку организацију и непосредно спровођење такмичења је 
лице за заступање и представљање клуба (заступник), клуба којем је поверена 
техничка организација такмичења. 
 
Технички организатор такмичења, по правилу, обавезан је да обезбеди: 
 
1. Одговарајућу салу, која мора имати простор за такмичење, гледалиште, одвојен 

простор (салу) за загревање такмичара са најмање три гарнитуре тегова, 
свлачионице, купатило, WC, евентуално сауну и сл. 

2. Подијум за такмичење је величине 4 x 4 метара, 
3. Четири гарнитуре тегова (три у Сали за загревање и један у Сали за такмичење), 
4. Просторију за допинг контролу, 
5. Минималну температуру у сали за такмичење и Сали за загревање такмичара која 

мора бити минимум 12 степени Ц на висини од 1,5 метара од подијума. 
6. Озвучење које повезује секретара такмичења са салом за такмичење и салом за 

загревање такмичара, 
7. Аутоматски судијски семафор, 
8. Два монитора/табле за исписивање резултате такмичења (у Сали за такмичење и 

у Сали за загревање такмичара). 
9. Просторију за мерење такмичара најмање величине 3 x 3 метара са 

децималном/електронском вагом (по могућству и просторију за контролно мерење 
са децималном вагом). 

10. Дежурног лекара на такмичењу 
11. Изврши пријаву МУП о одржавању такмичења 
12. Редарску службу на такмичењу 



13. Све врсте записника ( записник мерења такмичара, састав екипа, записник 
такмичења, записник рекорда, извештај са такмичења итд.) 

14. Магнезијум и калафонијум, 
15. Плаћање трошкова руководства такмичења и судија (путни трошкови, дневнице, 

судијске таксе по групама ), уколико УО ССДТ не одлучи другачије, 
16. Информације средствима јавног информисања о такмичењу, 
17. Рекламирање такмичења у граду, 
18. Резервацију смештаја екипама или појединцима који то затраже најмање 72 часа 

пре одржавања такмичења, 
19. Евентуално и друге услове предвиђене пропозицијама такмичења. 
 
Простор за загревање и такмичење мора бити тако ограђен да је онемогућен приступ 
неовлашћеним лицима, тј. технички организатор је у обавези да обезбеди да у 
простору за загревање и такмичење могу бити само службена лица за такмичење, 
спортисти са својим тренерима и овлашћена лица од стране ССДТ. 
 
Организатор је дужан да на свим такмичењима у организацији ССДТ истакне заставу 
Републике Србије на видном месту у хали у којој се одвија такмичење.  
 
 

VIII УЧЕШЋЕ ТАКМИЧАРА И КЛУБОВА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА  

 
Члан 16. 

Учешће такмичара и клубова чланова ССДТ на међународним такмичењима одвија се 

под ингеренцијом ССДТ. 

Одлуку о учешћу репрезентације и броју учесника на међународном такмичењу 

доноси УО ССДТ у складу са финансијским могућностима и интересима Савеза, а 

одлуку о саставу репрезентације доноси национални тренер.  

 

Позив за учешће у Репрезентацији Србије упућује се преко Генералног секретара 

ССДТ.  

Позив са датим роком за изјашњење о учешћу се упућује e-mailom на адресу клуба за 

који је спортиста регистрован, а клуб је у обавези да о томе обавести свог такмичара.  

Позвани спортиста је дужан да у датом року, e-mailom потврди учествовање у 

репрезентацији, или да у случају негативног одговора образложи (доставити лекарско 

уверење и др.). 

Уколико се на позив за учешће у националној репрезентацији не одговори у датом 

року, сматраће се да је спортиста одбио да учествује у Репрезентацији. 

У случају да Репрезентативац из било којих разлога не прихвати / одбије позив, 

његово учествовање у будућем раду Репрезентације у надлежности је националног 

тренера и спортског директора, који при доношењу своје одлуке треба да поступају у 

складу са Статутом ССДТ и интересима Савеза и Репрезентације. 

 

Потенцијални кандидати за чланове сениорске и U23 Репрезентације Србије за 

учешће на међународним такмичењима јесу они спортисти који остваре постављене 

норме. Норме за учешће на међународним такмичењима за предстојећу сезону се 

објављују на сајту ССДТ до 31. јануара текуће године. 

 



Национални тренер, осим критеријума норме, даје предлог за чланове 

репрезентације и у складу са психо-физичким способностима такмичара, њиховом 

формом и перспективношћу.   

 

Дизачи тегова који су позвани од стране националног тренера у репрезентацију 

Србије дужни су да се придржавају утврђених правила и кодекса понашања. 

У случају кршења правила национални тренер или вођа пута је дужан поднети 

писмену пријаву дисциплинском органу Савеза.  

 

Такмичари који наступају на међународним такмичењима за клубове дужни су да се 

придржавају утврђених правила и кодекса понашања. 

У случају кршења правила тренер или вођа пута је дужан да поднесе писмену пријаву 

дисциплинском органу клуба и Савеза. 

 
Клубови чланови ССДТ могу да наступају на међународним такмичењима у 
иностранству на која су позвани. 
За наступ на овим такмичењима обавезно се мора обавестити Спортски директор 
ССДТ, најкасније 7 дана пре одржавања такмичења (образац пријаве се налази у 
прилогу) која се упућује на e-mail адресу SSDT.Registracija@gmail.com. 
Не пријављивање учешћа на међународном такмичењу подлеже јавној опомени. 
 

Клубови чланови ССДТ могу да наступају на међународним такмичењима на која су 

позвани само под својим именом. Ови клубови могу да представљају и репрезентују 

Републику Србију и под називом Србија, ако за то добију сагласност Управног одбора 

ССДТ која се тражи најкасније 7 дана пре почетка такмичења. 

 

Клубови дизача тегова који наступе на међународном такмичењу дужни су у року од 7 

дана по повратку у земљу да доставе извештај о наступу на такмичењу у 

иностранству (у прилогу) и званични записник са тог такмичења. 

 

Клубови чланови ССДТ могу да организују међународно такмичење у Републици 

Србији. Организатори ових такмичења су дужни да ова такмичења пријаве најкасније 

до 15. децембра текуће године канцеларији ССДТ како би се такмичења уврстила у 

календар ССДТ за наредну годину (обазац пријаве је у прилогу).  

Само у изузетним случајевима ова такмичења се могу пријавити и у текућој години, 

али најкасније месец дана пре одржавања тог такмичења.  

Кршење ових одредби повлачи дисциплинску одговорност организатора. 

 

 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 
 
Сва остала питања која нису регулисана овим Правилником, биће регулисана 
Пропозицијама за свако појединачно такмичење, одлукама Управног одбора ССДТ и 
одредбама Међународних правила. 
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Члан 18. 
 
Тумачење Правилника врши Управни одбор ССДТ. 
 
Члан 19. 
 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организовању и 
спровођењу такмичења донет на седници Управног одбора 27.12.2012. године, у 
Београду. 
 
 
Члан 20. 
 
Овај Правилник донет је на седници Управног одбора ССДТ одржаној 13.03.2015. 
године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 
У Новом Саду, 13.03.2015.  
 

Председник ССДТ 
Проф. Др Милан В. Михајловић, с.р. 

 

 

 

 

 


