На пснпву Угпвпра п ушещћу града Бепграда у финансираоу Прпграма - струшних
ппслпва у пбласти сппрта, брпј ХХ-01-4011-8 пд 13.02.2012. гпдине, закљушенпг између Града
Бепграда - Секретаријата за сппрт и пмладину и Сппртскпг савеза Бепграда, и шлана
35.Статута Сппртскпг савеза Бепграда, Изврщни пдбпр ССАБ на свпјпј тринаестпјседници
пдржанпј дана 27.02.2012. гпдине дпнпси следећи:

ПРАВИЛНИК ЗА ПРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕОА
„ТРПФЕЈ БЕПГРАДА“

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилникпм уређује се „Трпфеј Бепграда“ (у даљем тексту: Трпфеј), сппртскп
такмишеое кпје прпмпвище град Бепград и сппрт у кпме се прганизује. Да би пстварип свпј
циљ мпра да испуни највище критеријуме и сппртске стандарде у прганизацији.
Члан 2.
Трпфеј има за циљ прпмпцију сппрта у кпме се прганизује, нарпшитп прпмпцију
сппрта кпд најмлађих, какп мущкпг, такп и женскпг ппла.
Члан 3.
Градски грански сппртски савез је нпсилац и прганизатпр такмишеоа Трпфеј, а клуб
мпже бити искљушивп технишки реализатпр.
Грански сппртски савез мпже кандидпвати самп једнп такмишеое за Трпфеј.

II УЧЕСНИЦИ ТРПФЕЈА
Члан 4.
Ушесници на такмишеоу Трпфеј мпрају бити регистрпвани такмишари у млађим
категпријама закљушнп са узрастпм јунипра. Изузети су сппртпви аутп – мптп и щах, кпји збпг
свпје специфишнпсти мпгу Трпфеј да прганизују и у сенипрскпј категприји.
Члан 5.
За I и II категприју сппртпва, на пснпву Правилника п критеријумима за категпризацију
сппртских грана – сппртпва, мисапних сппртпва и сппртских вещтина у Бепграду, пбавезнп је
ушещће најмаое 2 инпстране екипе, пднпснп инпстраних такмишара (ушесника), а за III и IV
категприју преппрушује се ушещће бар једне инпстране екипе, пднпснп такмишара (ушесника).
Члан 6.
Преппрука је да се такмишеое Трпфеј прганизује и у женскпј кпнкуренцији.

III ПРГАНИЗАЦИПНИ ПДБПР
Члан 7.
Грански сппртски савези су у пбавезни да у пктпбру месецу текуће гпдине кандидују
такмишеое Трпфеј за наредну гпдину, на прпписаним пбрасцима.
Грански сппртски савез Бепграда пбавезан је да фпрмира Организаципни пдбпр.
Преппрушује се да шланпви Организаципнпг пдбпра буду ппред представника Гранскпг
сппртскпг савеза, и представници из Секретаријата за сппрт и пмладину и Сппртскпг савеза
Бепграда.
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Организаципни пдбпр дпнпси прпппзиције такмишеоа у складу са Међунарпдним
технишким правилникпм унутар сваке сппртске гране и усваја Елабпрат п такмишеоу.

IV ПРИЈАВА ТРПФЕЈА И ИЗРАДА ЕЛАБПРАТА
Члан 8.
Грански сппртски савез Бепграда је у пбавези да Секретаријату за сппрт и пмладину и
Сппртскпм савезу Бепграда дпстави Елабпрат и пбразац пријаве Трпфеја најмаое 30 дана пре
ппшетка такмишеоа.
Секретаријат за сппрт и пмладину и Сппртски савез Бепграда, прпписаће садржину и
изглед Образца за кандидпваое Трпфеја и предлпг садржаја Елабпрата, кпји шине саставни
деп пвпг Правилника.
Члан 9.
Укпликп грански сппртски савез не дпстави, у предвиђенпм рпку, Елабпрат Трпфеја,
Секретаријат за сппрт и пмладину није у пбавези да ушествује у пбезбеђиваоу средстава.

V ПРПТПКПЛ ПТВАРАОА И ЗАТВАРАОА ТАКМИЧЕОА

Члан 10.
Организатпр је дужан да ташнп утврди прптпкпл птвараоа и затвараоа такмишеоа.
Прптпкпл мпра да садржи:
Церемпнијал птвараоа: дефиле ушесника, ппздравни гпвпр пд стране званишника
Управе града Бепграда или Секретаријата за сппрт и пмладину и Сппртскпг савеза
Бепграда, кап и представника Градскпг гранскпг савеза.
Организатпр је дужан да Секретаријату за сппрт и пмладину дпстави елементе за
пригпдан гпвпр за званишника Града кпји ће ппздравити ушеснике.
Церемпнијал затвараоа: церемпнијал прпглащеоа и затвараоа такмишеоа
ппдразумева прпглащеое пд III дп I места уз дпделу признаоа, у складу са
Прптпкплпм и специфишнпстима сампг сппрта.
Такмишеое птвара и затвара председник Гранскпг савеза. Медаље и диплпме
дпдељују највищи званишници из сппрта кпји прганизује Трпфеј, а ппбеднишки пехар
урушује представник Града или другп пвлащћенп лице.
Члан 11.
Укпликп прганизатпр меоа термин такмишеоа или местп такмишеоа мпра да
пбавести Секретаријат за сппрт и пмладину најмаое 30 дана пре заказанпг термина
пдржаваоа Трпфеја.
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ПБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СППРТ
А) Финансираое Трпфеја
Члан 12.
Секретаријат за сппрт ће, пп дпстављаоу Елабпрата пд стране прганизатпра
такмишеоа, уплатити дп ппшетка пдржаваоа Трпфеја, у зависнпсти пд прилива средстава у
бучету Града, минимум 50% средстава предвиђених у бучету за те намене.
Остатак средстава Секретаријат за сппрт и пмладину ће уплатити дп ппшетка
такмишеоа, а најкасније пп дпстављенпм Извещтају п прганизацији Трпфеја.
Члан 13.
Секретаријат за сппрт и пмладину је у пбавези да пбезбеди, и тп: за екипне и
ппјединашне сппртпве 1 пехар за ппбедника и дпвпљан брпј медаља за I, II и III местп за једну
такмишарску категприју.
Грански сппртски савез пдређује категприју у кпјпј ће се дпдељивати пехари и
медаље.

Б) Кпнференција за штампу и банер
Члан 14.
Секретаријат за сппрт и пмладину ће пмпгућити ппстављаое пбележја за свакп
такмишеое Трпфеј (банер). Обезбедиће и медијску ппдрщку пвпг такмишеоа и најмаое једну
кпнференцију за щтампу у прпстпријама Градске управе града Бепграда и пп мпгућству
наступ у прпграмима телевизије Студија Б.

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на сајту Сппртскпг
савеза Бепграда.
Члан 16.
Дпнпщеоем пвпг Правилника престаје да важи Правилник п прганизацији такмишеоа
Трпфеј пд 24.нпвембра 2010.гпдине.

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић, с.р.
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