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22. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ЕРИХ ШПАЈЗЕР 
 

Бач, 12.05.2018. 

 

1. Место и датум такмичења 

Бач, 12.05.2018. 

Салa Спортске хале „Тврђава” 

 

1. Право наступа 

Право наступа на 22. МЕМОРИЈАЛНОМ ТУРНИРУ ЕРИХ ШПАЈЗЕР имају ЕКИПЕ које чине 3 (ТРИ) 

такмичара-ке, које су позване од стране техничког организатора овог такмичења, КДТ 

„ХЕРКУЛЕС“. 

Позване су следеће екипе: 

 КДТ „Спартак“ Суботица 

 КДТ „Раднички“ Сомбор 

 КДТ „Камен“ Инђија 

 Екипа из Мађарске 

 КДТ „Бањица“ Београд 

 КДТ „Херкулес“ Бач 

 Екипа из Словеније 

У редовној конкуренцији једна екипа представња један клуб. 

Једну екипу чине три такмичара/ке. Пријава чланова екипе се врши током мерења такмичарa/ки.  

 Сви учесници морају имати важећи лекарски преглед ! 

2. Такмичарске категорије 

Остварени резултат сваког такмичара / екипе одређује се на основу Синклер бодова.   

3. Награде 

За све екипе је предвиђен учеснички пехар.  

За све такмичаре/ке је предвиђена учесничка медаља.  

У екипној конкуренцији додељују се пехари за ПРВО, ДРУГО И ТРЕЋЕ место.  

На основу Синклер бодова награђују се прва три такмичара пехаром. 

Породица Шпајзер додељује плакету најбољем такмичару.  
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4. Допинг контрола 

Допинг контрола на такмичењу се обавља у складу са правилима ССДТ, АДАС, IWF и WADA. 

 

5. Опрема за такмичење 

Такмичари морају поседовати такмичарску опрему за дизање тегова. За време представљања 

такмичара и доделе награда, или других церемонија, спортисти морају да буду обучени у своје 

званичне клупске униформе или тренерке са клупским обележјем (горњи и доњи делови одеће за 

тренирање или загревање, укључујући и спортску обућу).  

Сви чланови једне екипе морају да носе исте униформе или тренерке са клупским обележјем.  

6. Финансијски услови 

Технички организатор такмичења сноси трошкове техничке организације према Правилнику о 

организацији и спровођењу такмичења ССДТ.  

ССДТ сноси трошкове медаља / пехара и трошкове службених лица на такмичењу.  

Учесници такмичења сносе све своје трошкове. 

7. Осигурање 

Учесници наступају на сопствену одговорност и одговорност свог клуба. Организатор не сноси 

одговорност у случају повреде на такмичењу. Савез Србије за дизање тегова препоручује 

клубовима да изврше осигурање својих такмичара.  

8. Службена лица 

Службена лица на такмичењу су: 

Милан Михајловић, Председник ССДТ, 

Стојадин Стошић, Председник СВДТ, 

Бранко Чалић, Делегат такмичења 

Петар Ранг, Ференц Киш, Мирко Обрадовић, Дадо Медић, Драгутин Араповић и Рита Шпајзер 

 
9. Организатори такмичења 

Савез Србије за дизање тегова 

SSDT.GeneralniSekretar@Gmail.Com 

КДТ „Херкулес“ 

 SSDT.herkules.ba@Gmail.Com   

За све организационе информације можете се обратити Драгутину Араповићу на тел 063 773 0419 
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