
                      Правилник о организацији и учешћу на клупским такмичењима   
                                               домаћим и међународним 

                      - специфична правила за ритмичку гимнастику- 
 

Организација клупских такмичења 

Сви клубови могу да пријаве организацију једног клупског такмичења које ће се наћи у 

званичном Календару активности Стручног одбора за ритмичку гимнастику Гимнастичког 

савеза Србије (у даљем тексту СО РГ ГСС). 

Клубови који се налазе у првих 5 на ранг листи клубова из претходне године имају могућност 

да пријаве организацију још једног клупског такмичења које ће се наћи у званичном 

Календару активности СО РГ ГСС. 

Коначан списак одобрених такмичења СО РГ ГСС ће дефинисати и званично објавити након 

истека првог регистрационог рока за текућу годину. 

Да би клубу била одобрена организација клупског такмичења, потребно је да испуњава 

следеће услове: 

• Да је регистрован у Савезу. 

• Да је у претходној календарској години учествовао у систему такмичења СО РГ ГСС. 

• Да је измирио све финансијске обавезе према Савезу. 

• Да против клуба није на снази изречена дисциплинска мера. 

Клуб који не испуни наведене услове неће добити сагласност за организацију свог 

такмичења. 

Клуб има право да организује такмичење за онај такмичарски програм на коме и сам наступа 

на такмичењима у организацији СО РГ ГСС, као и за ниже такмичарске програме (пример: 

Клуб који на такмичењима у организацији СО РГ ГСС наступа на такмичењима Б програма, 

има право организовања свог такмичења за Б и Ц програм. Клуб који на такмичењима у 

организацији СО РГ ГСС наступа на такмичењима А програм, има право организовања свог 

такмичења за А, Б и Ц програм). 

На клупским такмичењима, такмичаркама регистрованим у ГСС, може да се наплати 

котизација највише у износу регистрационе таксе за нерегистроване такмичарке, која се 

плаћа на такмичењима у организацији СО РГ ГСС. 

Клуб који организује такмичење дужан је да од СО РГ ГСС затражи сагласност за одговорну 

суткињу. Клуб за своје такмичење може затражити помоћ од СО РГ ГСС за делегирање 

одговорне суткиње. Клуб је у обавези да одговорној суткињи обезбеди дневницу/е 

минимално у износу који прописује УО ГСС за сва такмичења. 



У случају да клуб не затражи сагласност за одговорну суткињу за такмичење, неће добити 

сагласност за организацију турнира за наредну календарску годину. 

Клуб је у обавези да обезбеди довољан број суткиња - минимум 8 за индивидуални А и Б 

програм и А групне вежбе, минимум 6 за Б групне вежбе и Ц индивидуални програм и 

минимум 4 за Ц групне вежбе како би такмичење било валидно/регуларно. 

Уколико клуб организује такмичење без одобрења СО РГ ГСС, против њега ће бити 

предузете мере у складу са Дисциплинским правилником ГСС. 

Организатор је дужан да у року од 7 дана од одржавања такмичења мејлом достави 

Извештај, као и званичне резултате, у супротном клуб неће добити сагласност за 

организацију турнира за наредну календарску годину. 

Организатор је дужан да уплати на рачун СО РГ ГСС за организацију домаћег такмичења 

5.000 динара, а за организацију међународног турнира 10.000 динара. 

 

Учешће на клупским такмичењима 

На свим такмичењима у организацији клубова регистрованих у ГСС за РГ, могућа je пријава 

такмичарки на програм који је исти или виши у односу на текућу регистрацију у ГСС. У 

случају неадекватне пријаве такмичарке на нижи програм, подразумева наступ 

такмичарке/екипе ван конкуренције. Проглашење је дозвољено да буде и по годиштима и по 

реквизитима. 

 

Сходно Закону о спорту, сваки клуб је у обавези да затражи од СО РГ ГСС сагласност за 

учешће на међународном такмичењу. 

Без сагласности СО РГ ГСС сматраће се да је клуб учествовао на такмичењу без дозволе. 

Сагласност се тражи тако што се упућује захтев на званичну мејл адресу СО РГ ГСС 

минимум 7 дана пре учешћа на неком међународном такмичењу и треба да садржи назив, 

место и датум такмичења. Уколико не добију повратни мејл у року од 2 дана, сматраће се да 

су добили сагласност. 

Један мејл може да садржи захтеве за више такмичења. 

Клуб који учествује на међународном такмичењу у обавези је да на мејл СО РГ ГСС 

проследи резултате са такмичења, најкасније 10 дана након завршетка такмичења. 

Уколико клуб учествује на међународном такмичењу, а да претходно није добио сагласност 

СО РГ ГСС или учествује на клупском такмичењу у Србији које нема сагласност од стране 

СО РГ ГСС (не налази се у календару активности), против њега ће бити предузете мере у 

складу са Дисциплинским правилником ГСС. 


