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На основу члана 41. Статута Савеза Србије за дизање тегова, члана 100. Закона о спорту и члана
2. Спортских правила Савеза Србије за дизање тегова, Управни одбор Савеза Србије за дизање
тегова на седници одржаној 14.02.2017. године усвојио је

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК
САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Такмичарски правилник Савеза Србије за дизање тегова (у даљем тексту – Правилник)
регулише сва питања која су везана за такмичења која се организују у оквиру Савеза Србије за
дизање тегова (у даљем тексту – ССДТ).
У циљу уређења система такмичења, ССДТ у потпуности поштује међународна правила за
дизање тегова која прописују Међународна федерација за дизање тегова (International
Weightlifting Federation – IWF) чији је ССДТ пуноправни члан.
Поједине одредбе Међународих правила за дизање тегова ССДТ је модификовао у циљу
прилагођавања реалном стању на терену (нпр. другачије тежинске категорије код млађих
узрасних категорија и слично...).
Члан 2.
За све одредбе које нису регулисане овим Правилником примењују се одредбе Међународне
федерације за дизање тегова.

1. СТАРОСНЕ И ТЕЖИНСКЕ 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. Млади: 13 – 17 година старости (У17)
2. Јуниори: 15 – 20 година старости (У20)
3. Сениори: 15 и више година старости
4. Ветерани, 35 и више година старости
ССДТ може организовати такмичења у старосним и тежинским категоријама за које Европска
федерација за дизање тегова (Europe Weightlifting Federation – EWF) одржава такмичења (нпр.
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Такмичари 13 - 15 година старости (У15) и Такмичари 21 - 23 године старости (У23) и др.), по
правилима које пропише за та такмичења.
Све горе поменуте старосне групе рачунају се по календарској години у којој је такмичар
рођен.
За учешће на Олимпијским играма и Олимпијским играма младих примењују се правила
Међународног олимпијског комитета
Члан 5.
Такмичења се организују у 8 тежинских категорија за мушкарце и жене:
Јуниорке (У20) и Сениорке
48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 90 кг, +90 кг
Младе такмичарке (У17)
44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, +75 кг
Јуниори (У20) и Сениори
56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, +105 кг
Млади такмичари (У17)
50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, +94 кг
Сва такмичења се организују по наведеном редоследу тежинских категорија
Распон телесне масе такмичара по тежинским категоријама:

3

2. ВРСТЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 6.
Такмичење може бити појединачно и екипно.
Појединачна и екипна 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.
Члан 7.
Такмичења у Календару ССДТ се се деле на:
1) „Званична тамичења ССДТ“
2) „Остала такмичења из календара ССДТ“
ССДТ организује „Званична тамичења ССДТ“, док „Остала такмичења из календара ССДТ“,
клубска/општинска/градска/регионална/покрајинска такмичења, организују надлежни савези
или клубови.
Одлуку о одржавању „Званичних тамичења ССДТ“ доноси Управни одбор ССДТ.
Одлуке о одржавању општинских, градских, регионалних и покрајинских првенства, доносе
надлежни Савези, односно њихови органи. Одлуке о одржавању клубских такмичења, доносе
клубови, односно њихови органи.
Клуб члан ССДТ који организује такмичење дужан је да спроведе такмичење у складу са
Законом о спорту.
Савез Србије за дизање тегова не сноси никакву одговорност, ако клуб организатор не поступи
у складу са законским прописима.
Савез у том случају поступа у складу са Дисциплинским правилником ССДТ.
Члан 8.
У Календару такмичења ССДТ, следећа такмичења се називају „Званична такмичења ССДТ“:
Појединачна превенства Србије:
• Појединачно првенство Србије за такмичаре до 15 година (У15)
• Појединачно првенство Србије за такмичарке до 15 година (У15)
• Појединачно првенство Србије за такмичаре до 17 година (У17)
• Појединачно првенство Србије за такмичарке до 17 година (У17)
• Појединачно првенство Србије за јуниоре (У20)
• Појединачно првенство Србије за јуниорке (У20)
• Појединачно првенство Србије за такмичаре до 23 године (У23)
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• Појединачно првенство Србије за такмичарке до 23 године (У23)
• Појединачно првенство Србије за сениоре
• Појединачно првенство Србије за сениорке
• Појединачно првенство Србије за ветеране
• Појединачно првенство Србије за ветеранке
• Појединачно првенство Србије за студенте
• Појединачно првенство Србије за студенткиње
Ветерани одржавају државна првенства према правилима међународне федерације за дизање
тегова. Студенти одржавају државна првенства према правилима FISU.

Екипна првенства Србије:
• екипно првенство Србије за такмичаре до 15 година (У15)
(екипа: 4 такмичара)
• екипно првенство Србије за такмичарке до 15 година (У15)
(екипа: 3 такмичарке)
• екипно првенство Србије за за такмичаре до 17 година (У17)
(екипа: 4 такмичара)
• екипно првенство Србије за за такмичарке до 17 година (У17)
(екипа: 3 такмичарке)
• екипно првенство Србије за јуниоре (У20)
(екипа: 4 такмичара)
• екипно првенство Србије за јуниорке (У20)
(екипа: 3 такмичарке)
• екипно првенство Србије за такмичаре до 23 године (У23)
(екипа: 4 такмичара)
• екипно првенство Србије за такмичарке до 23 године (У23)
(екипа: 3 такмичарке)
• екипно првенство Србије за сениоре
(4-6 такмичара у екипи; 3 кола лиге; 1. и 2. коло лиге се организују по принципу
територијалности); (На Екипном првенству Србије за мушкарце, у екипи може евентуално
учествовати једна такмичарка. Тада се мора обезбедити шипка за такмичарке, а бодови се за
њу рачунају као тзв. женски Синклер).
• екипно првенство Србије за сениорке

5

(3-4 такмичарке у екипи; 3 кола лиге; 1. и 2. коло лиге се организују по принципу
територијалности)

КУП такмичења:
• Гала Куп Србије за такмичаре
• Гала Куп Србије за такмичарке

Остала такмичења
• Пригодна / меморијална такмичења за које постоји одлука Управног одбора ССДТ да је Савез
организатор
• Међународна такмичења која се одржавају у РС за које постоји одлука Управног одбора
ССДТ да је Савез организатор
• Остала такмичења која се одржавају у РС за које постоји одлука Управног одбора ССДТ да
доприносе популаризацији и развоју дизања тегова
На листи такмичења у Календару такмичења ССДТ, налазе се и „Остала такмичења из
календара ССДТ“. То су такмичења за која ССДТ није организатор.
Сва такмичења из овог члана су јавна.
Члан 9.
На екипним првенствима, у зивисности од узраста, могу наступати:
Екипа: Ко има право наступа у екипи:
Сениори :

Сениори, У23, У20, У17, У15

У23 :

У23, У20, У17, У15

У20 :

У20, У17, У15

У17 :

У17, У15

У15 :

У15

Екипа се састоји од такмичара регистрованих за исти клуб.
Члан 10.
Осим по наведеним старосним категоријама, могу се организовати посебна такмичење (у
односу на статус такмичара/ке).
Право наступа на овим такмичењима) имају они појединци који су предвиђени посебним
пропозицијама такмичења, уз услов да имају држављанство Републике Србије, лекарски
преглед који није старији од 6 месеци, а питање идентификације ових спортиста регулише се
пропозицијама такмичења (студенти – индекс, ученици – ђачку књижицу; позивна такмичења
(куп, трофеј, турнир и сл.) – позивом за такмичење и сл.).
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Ова посебна такмичења (у односу на статус) могу бити одржана заједно са такмичењима у
старосним категоријама и тада се рачуна пласман на оба такмичења, тј. такмичар може да
наступа на посебном такмичењу (нпр. куп такмичење, студентско и сл.) и на такмичењу у својој
старосној категорији.

3. ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ
Члан 11.
На националним лигашким спортским такмичењима у одређеној спортској сезони могу да
учествују само спортске организације, односно спортске екипе спортских организација које су
добиле дозволу за сезону.
Дозволу за сезону може добити спортска организација која испуњава прописане услове за
бављење спортским активностима и спортским делатностима и посебне услове за издавање
дозволе за сезону утврђене од стране ССДТ.
Посебни услови за издавање дозволе за сезону су следећи:
1) спортски: регистровано најмање 3 такмичарке / 4 такмичара
2) инфраструктурни: поседује свој спортски објекат / уговор о коришћењу спортског објекта
3) персонални и административни, односно организациони: лиценцирани спортски стручњаци
и стручњаци у спорту
4) правни: усклађена нормативна акта у складу са Законом о спорту и Статутом ССДТ
5) финансијски: поднет финансијски извештај, ревизија финансијских извештаја спортске
организације и испуњени услови који се односе на финансијски фер плеј.
Управни одбор ССДТ најкасније до 15. децембра текуће године издаје дозволе за наредну
сезону клубовима који су испунили прописане услове за наступ у лиги Србије.

4. ПРАВО НАСТУПА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ССДТ
Члан 12.
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 такмичењу.
Члан 13.
Право наступа на националним првенствима имају спортисти који испуњавају услове
предвиђене правилима ССДТ и пропозицијама за такмичење.
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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 14.
Такмичар може наступити на такмичењу под условом да поседује: такмичарску књижицу ССДТ
у коју су унети лични подаци такмичара, фотографија оверена печатом Савеза, датум
регистрације, право наступа и позитиван лекарски преглед о способности такмичара за наступ.
Клубови су дужни да организују здравствену заштиту својих активних чланова, спортиста и
тренера.
У спортском такмичењу може учествовати спортиста, односно спортски стручњак коме је у
периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена
способност за обављање спортских активности, односно делатности.
Посебна здравствена способност утврђује се у периоду који је одређен правилником који
споразумно доносе министар надлежан за послове здравља и министар омладине и спорта.
Начин, врсте, обим и рокови у којима се спроводе здравствени прегледи спортиста и спортских
стручњака из ст. 1, 2. и 5. овог члана споразумно прописују министар надлежан за послове
здравља и министар омладине и спорта.
Општу и посебну здравствену способност спортисте и спортског стручњака утврђује надлежна
здравствена служба, односно завод надлежан за спорт и медицину спорта који је дужан да о
томе обавести надлежну здравствену установу.
Обавеза утврђивања опште здравствене способности из става 1. овог члана постоји за
спортисте који се укључују у организоване спортске активности у организацији у области
спорта, а обавеза утврђивања посебне здравствене способности из става 2. овог члана постоји,
најмање једном годишње, и за спортске стручњаке који раде са спортистима.
Члан 15.
Такмичари/ке који нису наступили на општинским / градским / регионалним / покрајинским
такмичењима немају право наступа на првенству Србије.
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Члан 16.
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 17.
Организатор званичних клубских/општинских/градских/регионалних/покрајинских такмичења
која се налазе у Календару такмичења ССДТ, дужан је да у року од 3 дана достави Извештаје са
Записником на мејл адресу Генералног секретара ССДТ.
Члан 18.
Пласмани свих такмичара/ки и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу
објављује се на званичном интернет сајту ССДТ.

5. ПРИЗНАВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ РЕКОРДА
Члан 19.
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.
Члан 20.
Остварени резултат се може признати као национални рекорд и на другим домаћим
такмичењима, уколико:
"Национални
судија за дизање тегова I категорије" или више звање и
ала учеснике такмичења. Локални организатор
такмичења сноси трошкове допинг контроле.
Члан 21.
Национални рекорд се уписује у листу националних рекорда која се објављује на сајту Савеза.
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6. КОНКУРС ЗА ТЕХНИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА
Члан 22.
Календар такмичења доноси Управни одбор ССДТ на предлог Спортског директора и
националног тренара, најкасније до краја новембра месеца текуће године за наредну годину.
У току године, Управни одбор ССДТ може да измени Календар такмичења због промене у
међународном календару или у посебном случају из других оправданих разлога.
Члан 23.
Организатори клубских/општинских/градских/регионалних/покрајинских такмичења дужни су
да

до

15.

новембра

текуће

године

доставе

клубских/општинских/градских/регионалних/покрајинских

у

ССДТ

календар

такмичења

за

одржавања
све

узрасне

категорије у наредној години.
Клуб који не пријави одржавање турнира канцеларији ССДТ до 15. новембра текуће године,
или у посебним околностима 14 дана пре одржавања такмичења, не може да одржи
такмичење и подлеже дисциплинској одговорности у складу са Дисциплинским правилником
и Законом о спорту.
Члан 24.
Након што се усвоји календар такмичења на Управном одбору ССДТ (у овој фази календар
садржи време одржавања такмичења), у року од 7 дана расписује се конкурс за организацију
такмичења која су под ингеренцијом ССДТ.
Члан 25.
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.
По завршетку конкурса, коначну одлуку о организацији такмичења доноси Управни одбор
ССДТ (одређује се време, место одржавања и технички организатор такмичења).
Члан 26.
Савез Србије за дизање тегова не поседује објекат на коме се организују спортска такмичења.
У остваривању својих циљева везаних за вођење система спортских такмичења, ССДТ може
поверити вођење одређених такмичења спортској организацији под условима утврђеним
законом и спортским правилима.
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Члан 27.
Организатор спортске приредбе коме је поверена организација такмичења из Календара
ССДТ, обавезан је да осигура безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских
активности и делатности.
Комесар за безбедност ССДТ (који поседује лиценцу за физичко техничко обезбеђење коју
издаје надлежно министарство) надгледа испуњеност услова који се односе на безбедност
спортиста и других учесника током организовања спортске приредбе.
ССДТ ће покренути дисциплински поступак и применити дисциплинске мере утврђене
спортским правилима против својих чланова (непосредних и посредних) који, као
организатори, не предузму наведене мере.

7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 28.
За свако „Званично такмичења ССДТ“, генерални секретар ССДТ припрема пропозиције
такмичења, на које Управни одбор ССДТ даје сагласност.
Члан 29.
Мерење такмичара на званичним такмичењима ССДТ у правилу се одржавају од 10,00 до 11,00
часова. Почетак такмичења је од 12,00 часова.
Одступање од ове сатнице може да одобри само Генерални секретар ССДТ.
Члан 30.
Сва такмичења у дизању тегова се одржавају у складу са следећим нормативним актима:
1. Законом о спорту Републике Србије,
2. Статутом ССДТ,
3. Спортским правилима ССДТ,
4. Такмичарским правилником ССДТ,
5. Регистрационим правилником ССДТ,
6. Осталим нормативним актима ССДТ,
7. Правилима IWF
Члан 31.
Пропозиције такмичења се објављују на сајту Савеза и електронском поштом упућују
клубовима на њихове мејл адресе које су достављене клубовима од стране савеза.
Уколико постоји потреба, може се извршити допуна пропозиција.
Пропозиције такмичења садрже следеће информације:
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1. Назив такмичења
2. Место и датум такмичења
3. Значајни датуми за такмичење
4. Распоред мерења и такмичења (сатница)
5. Право наступа
6. Такмичарске категорије
7. Награде
8. Допинг контрола
9. Опрема за такмичење
10. Финансијски услови
11. Осигурање учесника на такмичењу
12. Акредитације
13. Руководство такмичења
14. Подаци о техничком организатору
15. Остале потребне информације
На крају текста пропозиција обавезно се наводи:
Такмичење се одржава у складу са Законом о спорту, Такмичарским правилником ССДТ и на
основу осталих нормативних аката ССДТ. На сва остала евентуална спорна питања, примењују
се Техничка правила IWF.
Такмичари наступају на сопствену одговорност, а за малолетна лица клубови гарантују
сагласност родитеља/старатеља
Клубови преузимају пуну моралну и финансијску одговорност за своје чланове – учеснике
такмичења и у случају повреде или настале штете то не приписују техничком организатору
такмичења и/или Савезу Србије за дизање тегова.
Сви учесници такмичења прихватају све награде и признања додељена од ССДТ и морају
присуствовати церемонији доделе награда (медаље / пехари), или другим пригодним
церемонијама на којима се додељују награде и признања.
Сви учесници такмичења (спортисти, тренери, службена лица на такмичењу, службена лица
клубова, гости на такмичењу итд) сагласни су да ради медијске промоције дизања тегова и
ССДТ, могу бити фотографисани, снимљени камером, интервјуисани и сл. Сагласни су да се
тако снимљен материјал може користити за промоцију Савеза и дизања тегова као спорта.
МП
Датум
Генерални секретар ССДТ
(потпис)
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Члан 32.
Значајни датуми за такмичење:
Објава Прелиминарне пријаве за учешће: 21 дан пре одржавања такмичења
Слање прелиминарне пријава учесника (Образац Т1): 16-21 дана пре одржавања такмичења
Објава прелиминарне листе учесника: 14 дана пре одржавања такмичења
Слање Финална пријаве такмичара * (Образац Т2): 9-14 дана пре одржавања такмичења
Објава финалне листе учесника **: 7 дана пре одржавања такмичења
Објава сатнице такмичења и листа службених лица: 5 дана пре одржавања такмичења
Техничка конференција *** (Образац Т3): 1 дан пре одржавања такмичења, у времену од
10:00h до 12:00h
Објава ажуриране стартне листе учесника и сатнице такмичења ****: 1 дан пре одржавања
такмичења, у времену до 20:00h

* Уколико се не пошаље финална листа, сматра се да је прелиминарна пријава уједно и
финална.
** Објављена листа учесника је коначна. Није могуће додати новог учесника на такмичењу.
*** Последња могућност промене тежинске категорије такмичара/ке је један дан пре
одржавања такмичења, у времену од 10:00h до 12:00h
**** Коначна, ажурирана стартна листа учесника (по категоријама) се објављује један дан пре
одржавања такмичења, до 20:00h на сајту ССДТ. Нема више могућности промене тежинске
категорије.

Пријава за учеснике се шаље на е-mail SSDT.GeneralniSekretar@Gmail.Com, а листа
учесника са сатницом такмичења се објављује на сајту ССДТ www.dizanje.rs
Члан 33.
У случају да је такмичење неопходно отказати услед више силе (нпр. лоши временски услови и
сл), информација о одлагању такмичења ће бити достављена клубовима путем мејла и на сајту
Савеза www.dizanje.rs , најкасније 24 часа пре планираног почетка такмичења.

8. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 33.
Учесници такмичења из календара ССДТ имају следеће обавезе:
1. Да изврше пријаву свог учешћа на такмичењу,
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2. Да уплате учесничку чланарину (таксу), ако је утврђена пропозицијама
такмичења.
Члан 34.
У спортском такмичењу може учествовати спортиста, односно спортски стручњак коме је
утврђена општа и посебна здравствена способност, како је одређено Законом о спорту.

9. ОБАВЕЗЕ ТЕХНИЧКОГ ОРГАНИЗАТОРА ТАКМИЧЕЊА
Члан 35.
Званична спортска такмичења и приредбе које се налазе у Календару ССДТ, одлуком Управног
одбора се додељују техничким организаторима – клубовима за дизање тегова под условом
утврђеним законом и овим Правилником.
Члан 36.
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.
Члан 37.
Организатор спортске приредбе обавезан је да:
1) осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе;
2) предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте,
гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана,
давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче
(безбедност спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге опреме,
обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и
др.);
3) предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама и мере за спречавање других негативних појава у спорту, у складу са
законом и спортским правилима;
4) предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са
законом и спортским правилима;
5) предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће се
предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне вредности и
животну средину;
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6) пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се уређује јавно
окупљање грађана.
ССДТ ће покренути дисциплински поступак и применити дисциплинске мере утврђене
спортским правилима против својих чланова (непосредних и посредних) који, као
организатори, не предузму наведене мере.
Члан 38.
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,
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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.
Члан 39.
Спортска организација - организатор такмичења дужна је да има запослено или ангажовано
лице са одговарајућим спортским звањем које координира обављање послова који се односе
на безбедност учесника спортских такмичења чији је организатор, као и лице са одговарајућим
спортским звањем у оквиру занимања менаџер у спорту за оперативне, односно извршне
послове.

10. УЧЕШЋЕ ТАКМИЧАРА И КЛУБОВА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 40.
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.
Члан 41.
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.
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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.
Члан 42.
Спортске организације, спортске екипе и спортисти могу учествовати на међународним
спортским приредбама само уз претходну сагласност ССДТ.
ССДТ може да одбије давање сагласности за учествовањем на међународним спортским
приредбама ако би учешће спортске организације, односно спортске екипе или спортиста на
међународним спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије.
Не пријављивање учешћа на међународном такмичењу супротно је члану 165 Закона о спорту.
Члан 43.
Спортске организације, односно спортске екипе могу учествовати у регионалним лигама само
уз претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.
Члан 44.
Застава и грб Републике Србије могу да се користе само на спортској опреми репрезентације
Србије у дизању тегова, или ако члан ССДТ наступа под организацијом Олимпијског комитета
Србије и Спортског савеза Србије.
Члан 45.
Национална спортска репрезентација приликом учешћа на међународном спортском
такмичењу употребљава грб, заставу и химну Републике Србије у складу са законом којим је
уређена употреба заставе, грба и химне Републике Србије
Члан 46.
Потенцијални кандидати за чланове сениорске и У23 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.
Члан 47.
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.
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Члан 48.
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.
Члан 49.
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 и званични
записник са тог такмичења.
Члан 50.
Клубови чланови ССДТ могу да организују међународно такмичење у Републици Србији.
Организатори ових такмичења су дужни да ова такмичења пријаве најкасније до 15. новембра
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.
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11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Сва остала питања која нису регулисана овим Правилником, биће регулисана Пропозицијама
за свако појединачно такмичење, одлукама Управног одбора ССДТ и одредбама
Међународних правила.
Члан 52.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ССДТ.
Члан 53.
Тумачење Правилника врши Управни одбор ССДТ.
Члан 54.
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 55.
Правилник се објављује на званичном интернет сајту СССТ: www.dizanje.rs
Члан 56.
Правилник ступа на нагу осмог дана од дана објављивања на званичном интернет сајту ССДТ
( www.dizanje.rs ).

Београд, 14.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ССДТ
Проф. Др Милан В. Михајловић
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ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
1. Назив такмичења
2. Место и датум такмичења
3. Значајни датуми за такмичење
4. Распоред мерења и такмичења
(сатница)
5. Право наступа
6. Такмичарске категорије
7. Награде
8. Допинг контрола
9. Опрема за такмичење
10. Финансијски услови
11. Осигурање учесника на
такмичењу
12. Акредитације
13. Руководство такмичења
14. Подаци о техничком
организатору
15. Остале потребне информације
Такмичење се одржава у складу са Законом о спорту, Такмичарским правилником ССДТ и на основу
осталих нормативних аката ССДТ. На сва остала евентуална спорна питања, примењују се Техничка
правила IWF.
Такмичари наступају на сопствену одговорност, а за малолетна лица клубови гарантују сагласност
родитеља/старатеља
Клубови преузимају пуну моралну и финансијску одговорност за своје чланове – учеснике такмичења и у
случају повреде или настале штете то не приписују техничком организатору такмичења и/или Савезу
Србије за дизање тегова.
Сви учесници такмичења прихватају све награде и признања додељена од ССДТ и морају присуствовати
церемонији доделе награда (медаље / пехари), или другим пригодним церемонијама на којима се
додељују награде и признања.
Сви учесници такмичења (спортисти, тренери, службена лица на такмичењу, службена лица клубова,
гости на такмичењу итд) сагласни су да ради медијске промоције дизања тегова и ССДТ, могу бити
фотографисани, снимљени камером, интервјуисани и сл. Сагласни су да се тако снимљен материјал
може користити за промоцију Савеза и дизања тегова као спорта.

МП
Датум
Генерални секретар ССДТ
(потпис)
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