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Овај правилник начињен у складу са општим Међународним правилима Специјалне
Олимпијаде Интернационал,Специјалне Олимпијаде Србије и усклађен је са Законом о
Спорту Републике Србије.

ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Правилником о тренирању,организацији такмичења и учешћу на такмичењу Спортског
Удружења Специјалне Олимпијаде Србије (у даљем тексту: Правилник) регулише сва
питања која су везана за тренирање, организацију такмичења и спортских приредби
под ингеренцијом Спортског Удружења Специјалне Олимпијаде Србије (у даљем тексту
–СО) .
Овим правилником се посебно регулишу следећа питања:

1. Систем,пропозиције,правила и календар такмичења
2. општа правила о тренирању,такмичењу и организовање спортских такмичења
3. услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања
њихове испуњености;
4. услови за организовање и учешће спортских организација (СО) и спортиста на
државним и међународним такмичењима;
5. мере

за

спречавање

негативних

појава

понашање,национализам,расизам и шовинизам)
6. дисциплински поступак и дисциплинске казне

у

спорту

(насиље

и

недолично

1.Систем, правила,пропозиције и календар такмичења
Члан 2.
На такмичењина СО права учешћа имају сви клубови Чланице СО који су извршили неопходну
регеристрацију својих клубова у складу са Законом о Спорту Републике Србије.

Члан 3.
Сви спортисти клуба који су адекватно регостровани у свом матичном клубу,који поседују
акекватно попуњену такмичарску књижици,и који су на адекватан начин пријављени за учешће
на такмичењу,имају право да на њему наступају.
Званични спортови СО су:

Спортови које СО тренутно развија:

1) Фудбал

1) Фудбал -Мушки,Женски

2) Кошарка

2) Кошарка –Мушка Женска

3) Одбојка

3) Одбојка- Мушка,Женска

4) Стони тенис

4) Стони Тенис-мушки,женски

5) Тенис

5) Пливање-Мушко,женско

6) Рукомет

6) Атлетика-мушка,женска

7) Пливање

7) Алпско скијање –мушко,женско

8) Атлетика

8) Нордијско скијање-мушко,женско

9) Боћање
10) Куглање
11) Бадминтон
12) Алпско скијање
13) Нордијско скијање

Члан 4.
Правила за спорт су прилагођени од оних прописаним од стране Међународних спортких
федерација.Већина правила за такмичаре СО су иста као и она код особа без интелектуалних
потешкоћа ,уз извесну модификацију неких чланова,у складу са одредбама Специјалне
Олимпијаде Интернационал.

Члан 5.

Спортисти СО су класификовани према врсти и степену њиховог инвалидитета у
дивизије. Класификациони систем омогућава такмичарима да се такмиче против других са
сличном нивоу функција.Процес квалификације (дивизионирања) врши се на основу
способности такмичара,полу и узрасту.
Дивизионирање на сваком такмичењу врши комисија за дивизионирање,састављена
од:координатора СО за одређени спорт,представника тренера и делегата СО.

Члан 6.
Током такмичарске године,СО организује такмичења и у фудбалу (мушки,женски),кошаркци
(мушки,женски) ,атлетика (мушки,женски) ,пливању (мушки,женски),стоном тенису
(мушки,женски),одбојци (мушки,женски),нордијском трчању (мушки,женски),алпском
скијању(мушки,женски) и 1 Републичке Игре.Скупштина СО,на предлог такмичарске комисије
СО усваја календар такичења СО за настпајућу годину.

2.Општа правила о тренирању,такмичењу и организовање спортских
такмичења

Члан 7.
Сви спортисти СО имају право на тренинг који захтева следећи минимум стандарда:

1.Да их је тренирао лиценцирани тренер СО или појединац који који поседује одређену
дозволу за рад издату од странеСО,и да је упознат са правилима СО,као и да има адекватно
знање о особама са посебним потребама.
2) Да спортиста кроз тренинге развија своју спортску вештину и физичке способности
3) Да се спортисти кроз тренинге припремају адекватно за такмичење у конкуренцији других

Члан 8.
Процес којим се минимални стандарди за обуку дефинишу и примењују се на следећи начин:

1) Клубови морају да развију сопствене стандарде обуке за спортисте као услов који је
неопходно испуните пре него што уђу у први степен такмичења у оквиру СО.
2)Ни једанс портиста не би требало да уђе у процес спортског такмичења,пре него што стекне
одређени ниво физичке спремности и створи услове да се такмичи смислено и безбедно. То не
забрањује друге могућности конкуренције, као део тренинга спортиста.

Члан 9.
Организацију спортских такмичења могу да обављају: СО и клубови чланови СО .
Званична спортска такмичења и приредбе које се налазе у Календару СО за текућу годиу, на
предлог Такмичарске или Стручне комисије одлуком Скупштине СО додељују се
техничким организаторима који могу да буду: клубови СО .Технички организатор спортских
такмичења одговоран је за организацију у складу са Законом и овим Правилима

Члан 10.
Организатор спортских такмичења обавезан је да испоштује следеће услове за несметано
одржавање спортских такмичења и то:
- да осигура несметано и безбедно одржавање спортских такмичења;
- предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце
и друге учеснике спортских такмичења 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.);
- предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на
спортским такмичењима, у складу са законом и спортским правилима;
- пријави одржавање спортске приредбе надлежном државном органу у складу са прописима
којима се уређује јавно окупљање грађана.

Члан 11.
Органи
затор спортских такмичења одговара за штету која настане спортистима, гледаоцима и
другим учесницима спортских такмичења и трећим лицима због непоштовања обавеза овог
Правилника.

Члан 12.
У случају да СО да сагласност, односно дозволу или наложио да се одређено спортско
такмичење одржи, иако нису били испуњени сви прописани услови, солидарно је одговоран са
техничким организатором за штету коју на спортској приредби претрпи неко од учесника
спортске приредбе или треће лице услед пропуста у организацији.

Члан 13.
Спортска такмичења могу да се организују ако технички организатор има обезбеђен
одговарајући објекат, односно простор, опрему, стручне и друге раднике и ако испуњава друге
услове у складу са законом и спортским правилима СО.
Спортисти,тренери,делегати,стручно особље и службена лица могу да учествују на спортској
приредби ако испуњавају услове утврђене Законом о спорту и спортским правилима СО.
Да би наступили на такмичењу СО,спортисти морају имати такмичарску књижицу СО, која
је оверена за текућу годину и са уписаним лекарским прегледом који није старији од 6 месеци.
Спортисти млађи од 16 година и малолетни спортисти који наступају на такмичењу морају
имати одобрење родитеља и утврђена посебна здравствена способност у складу са
Правилником о утврђивању здравстене способности спортиста за обављање спортских
активности и учествовање на спортским такмичењима (Правилник Министарства омладине и
спорта број 66-00-15/87/2011-03) и како је то предвиђено посебним одредбама СО и
Специјалне Олимпијаде Интернационал.
Да би судили на такмичењу судије морају имати најмање звање судија-приправник и да имају
лиценцу за суђење за текућу годину.

Члан 14.
Спортска такмичења се могу одржати ако су задовољени сви технички услови неопходни за
такмичење.

Члан 15.
За такмичење је потребно обезбедити минимално 2 санитарна чвора одвојених за мушкарце и
и жене. Минимално 2 свлачионице за такмичења. На такмичењима на којима наступају жене
мора обавезно бити једна одвојена свлачионица за жене.
Под пратећим простором се подразумева да се осигура и потребан простор за публику која
мора бити физички одвојена од простора за такмичење.
Организатор такмичења је дужан да обезбеди одговарајући простор за загревање такмичара.
Сви остали услови морају бити у складу са подзаконским актима који регулишу питање
организације такмичења и обезбеђивање материјалних и сигурносних услова за организацију
спортских такмичења.

Члан 16.
На сваком такмичењу неопходно је обезбедити присуство квалификованог медицинског
особља које ће бити присутно током целог трајања такмичења.

Члан 17.
Организатор је дужан да на свим такмичењима у организацији СО истакне заставу Специјалне
Олимпијаде Србије на видном месту где се се одвија такмичење.

Члан 18.
Одговорно лице за спровођење такмичења испред СО је заступник СО.
Одговорно лице за техничку организацију и непосредно спровођење такмичења је лице за
заступање клуба (заступник), клуба којем је поверена техничка организација такмичења.

Члан 19.
Поступак утврђивања услова за одржавање такмичења у организацији СО спроводи
Такмичарска комисија СО, а на основу достављеног Записника о условима за одржавање
такмичења који доставља клуб члан СО на основу раније утврђеног плана такмичења за
наредну годину.
За истинитост и тачност података одговара заступник клуба. Без достављеног Записника о
условима за одржавање такмичења клубу се не може доделити организаиција званичних
такмичења СО.

Члан 20.
На самом такмичењу о испуњености услова за такмичење констатује делегат тракмичења или
главни судија, ако нема делегата СО на такмичењу.

Члан 21.
У случају недостатака по питању објеката и опреме за такмичење делегат такмичења може
дати сагласност да се такмичење одржи у случају да уочени недостаци не угрожавају живот и
здравље учесника такмичења. У том случају у извештају са такмичења се констатују недостатци
који су уочени.
У извештају се посебно евидентирају организациони пропусти (непријављивање јавног скупа
надлежном органу, кашњење лекара, лоша хигијена на терену или хали и помоћним
просторијама и остали недостаци по питању пратеће опреме).
На основу достављеног извештаја посебна комисија СО доноси одлуку о кажњавању. На
одлуку незадовољна страна има право жалбе
Комисији за жалбе СО у року од 8 дана по ријему одлуке о кажнајвању.Питања казни и
последица за лоше организовање такмичења,и евентуалне недостатке,на основу одлуке
Комисије,регулишу се посебним правилником за Комисије.

Члан 22.
Посебни услови организавије такмичења Специјалне Олимпијаде Србије
Приликом сваког такмичења,званичници и организатори тог такмичења дужни су унапред да
саопште правила по којима ће се играти,и да упозоре све учеснике на евентуалне промене или
одступања од Међународних правила у датом спорту.На сваком такмичењу неопходно је да
постоји засебна комисија која ће пратити да се правила адекватно поштују.

3.Услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и
поступак утврђивања њихове испуњености
Члан 23.

Да би клубови могли да наступе на такмичењима у организацији СО неопходно је да испуњава
законом предвиђене услове предвиђене у Члану 33. Закона о спорту.
На спортским такмичењима у организацији СО и клубова чланица, могу да наступе клубови ако
имају спортске стручњаке (тренере) за важећом дозволом за рад (лиценца) која је издата од
надлежног органа СО и високошколске установе. Испуњеност овог услова проверава делегат
такмичења путем базе података достављене од стране СО.

Члан 24.
За свако званично такмичење СО, сви клубови морају пријавити именични списак учесника
до најкасније седам дана од одржавања такмичења,тј.до 12 часова тог дана у канцеларију
СО поштом или електронском поштом (speol@specijalnaolimpijda.com).

Члан 25.
Пре почетка такмичења лиценцирани тренер предаје списак такмичара делегату такмичења.
Спортисти који нису пријављени за учешће до одређеног времена у канцеларији СО,могу
накнадно да се пријаве.Сваки клуб има право да промени састав своје екипе са оним бројем
такмичара који је утврђен у позиву који је клубовима достављен приликом позива за
такмичење.Све промене преко тога неће бити дозвољене. Делегат такмичења предаје коначну
пријавну листу главном судији.

Члан 26.
Клуб који нема лиценцираног тренера на такмичењу или нема писмено овлашћење заступника
клуба да се за то такмичење именује неки други лиценцирани тренер, нема право наступа на
том такмичењу.

4.Услови за организовање и учешће спортских организација (СО) и
спортиста на националном и међународним такмичењима

Члан 27.
Да би клуб могао да наступи на такмичењу СО мора у складу са чланом 112. Закона о спорту, да
од СО добије дозволу за сезону (лиценцу), која се издаје сваке године до 26. децембра текуће
године.
Да би добио лиценцу за учешће у СО клуб мора да испуни следеће услове:
1. Да узме учешћа на минимум 6 Државних првенстава и Националним Играма током године
2. Да има ангажованог минимум једног лиценцираног тренера који има звање оперативног
тренера
3. Да има обезбеђен простор за тренинг свог клуба
5. Да је клуб регистрован у складу са Законом о спорту и да има потребне нормативне акте и
структуру функционисања клуба (председник, секретар, орган управљања, надзорни одбор..),
6. Да има обезбеђена или планирана средства за учешће у такмичењу

Члан 28.
Издавање лиценци врши Такмичарска комисија СО, а на основу Правилника о лиценцирању
који доноси Скупштина СО.
Клубови учесници СО морају до 01.12 текуће године да доставе тражене податке у канцеларију
СО.
Такмичарска комисја СО издаје дозволу за сезону до 26.децембра текуће године. Клуб који
добије негативно решење има право жалбе Скупштини СО у року од 8 дана по пријему
решења.
Учешће спортиста клубова чланова СО на међународним такмичењима одвија се под
ингеренцијом СО.

Члан 29.
За репрезентацију Србије могу да наступају само они спортисти који се налазе у систему
такмичења минимум 2 године и испуњавају све услове из овог Правилника.
Спортисти који су позвани у репрезентацију СО Србије дужни су да се
придржавају утврђених правила и кодекса понашања. У случају кршења правила
селектор/тренер или вођа пута је дужан поднети писмену пријаву Дисциплинској комисији СО.

5.мере за спречавање негативних појава у спорту (насиље и недолично
понашање,национализам,расизам и шовинизам)
Члан 30.
Мере за спречавање негативних појава у СО:
- насиље и недолично понашање у спорту,
- национализам, расизам и шовинизам и сл.;

Члан 31.
Обавеза свих субјеката (СО, клубови, спортисти, тренери, судије, делегати,
спортски радници и др.) који учествују у организовању и спровођењу како тренажног процеса
тако и такмичења, је да својим радом и деловањем, допринесу спречавању настојања
негативних појава у спорту.

Насиље и недолично понашање у спорту

Члан 32.
Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама и осталим спортским
активностима подразумева се нарочито следеће:
- физички напад на учеснике спортске приредбе;
- физички обрачун између учесника на спортској приредби;
- бацање на спортски терен или у гледалиште предмета који могу да угрозе живот, физички
интегритет лица или имовину;
- изазивање мржње или нетрпељивости која може да доведе до физичких сукоба учесника;

- оштећивање спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на спортском објекту на коме
се одржава спортска приредба;
-изазивање нереда приликом доласка, односно одласка са спортског објекта или у спортском
објекту,
-ремећење тока спортске приредбе или угрожавање безбедности учесника спортске приредбе
или трећих лица;
- неовлашћени улазак на спортски терен;
-неовлашћени улазак у службене просторије и службене пролазе спортског објекта на коме се
одржава спортска приредба;
- уношење у спортски објекат и употреба алкохола или других опојних средстава;
- уношење у спортски објекат односно коришћење пиротехничких средстава и других предмета
и средстава којима може да се угрози безбедност учесника у спортској приредби или омета
њен ток;
- неовлашћени улазак у део гледалишта спортског објекта који је намењен противничким
навијачима.

Члан 33.
Систем безбедности у СО остварује се кроз:
-јединствено поступање у примени безбедоносних мера и активности на свим тамичењима и
активности која су под ингеренцијом СО и њених чланова;
- сарадњу СО и клубова са свим субјектима система безбедности, а нарочито са надлежним
органом унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП) инспекцијама и другим органима и
организацијама који су задужени за остваривање безбедоносних задатака,
- организовано предузимање превентивних мера и активности којима се ефикасно спречава
угрожавање живота људи и имовине,
-доследну примену закона и других прописа којима се уређују безбедоносна питања, а
нарочито прописа СО којима се конкретније утврђују обавезе и начин организовања такмичења
и остали активности, који гарантују безбедност свим учесницима такмичења и гледаоцима

Члан 34.
СО, клубови, односно организатори такмичења, као и други субјекти у остваривању
безбедности, предузимају посебне мере физичко-техничког обезбеђења ради чувања и

обезбеђења објеката и друге имовине, спречавања и откривања свих појава и понашања која
могу угрозити безбедност људи и имовине, и предузму друге мере и активности којима се
обезбеђује вршење послова који су предмет овог Правилника.
За спровођење мера из овог Правилника, могу се користити услуге посебних организација које
су регистроване за вршење послова физичко-техничке заштите.
Свака јавна спортска приредба и манифестација (такмичење) мора бити пријављена
надлежном органу унутрашњих послова у складу са законом који регулише ову материју.
Организатори такмичења, без обзира да ли је реч о СО, клубовима или неким другим
организацијама, морају предузети све што је неопходно да би обезбедили ред и безбедност
унутар и око спортског објекта где се одржава такмичење, пре, за време и после такмичења.
Клуб - домаћин као технички организатор такмичења, дужан је да предвиди и спроведе све
безбедоносне мере и активности за безбедно одржавање такмичења и једини је одговоран
према СО за безбедно одржавање такмичења.

Члан 35.
На организовање спортских приредби сходно се примењују и прописи о окупљању грађана, као
и све одредбе Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама.

Национализам, расизам и шовинизам

Члан 36.
У свим активностима које проводе СО и клубови (тренинг, такмичења, манифестације,
приредбе, скупови и др.) најстроже је забрањена дискриминација и вређање по националној,
расној и било којом другом основи.
Ова забрана важи за све спортисте, тренере, судије и све остале спортске раднике, као и за
публику која присуствује такмичењима.

Члан 37.
Клубови су дужни да на такмичењима спрече вређање учесника у спортском такмичењу на
расној и националној основи. Клубови организатори такмичења су дужни да спрече уношење

било каквих парола и других предмета и реквизита који имају елементе национализма,
расизма и шовинизма.
У случају не предузимања потребних радњи и активности на спречавању ових негативних
појава клуб организатор такмичења ће бити санкционисан у складу са законским прописима и
нормативним актима СО
Казнене мере

Члан 38.
Кад су у питању казнене мере за спречавање негативних појава у спорту примењује се
Дисциплински правилник СО са којим се санкционишу сви прекршаји који су наведени у овом
Правилнику.

Члан 39.
Висина изречене казне за преступе из овог Правилника зависи да ли се прекршај третира као:
- лакши дисциплински прекршај,
- тежи дисциплински прекршај или
- најтежи дисциплински прекршај.
За најтеже дисциплинске прекршаје предвиђене су и највеће казне које су предвиђене у
Дисциплинском правилнику СО.

Члан 40.
На све прекршаје на такмичењима СО примењују се, осим Дисциплинског правилника СО и
све казнене одредбе и мере предвиђене у Закону о спречавању насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама.

6.Дисциплински поступак и дисциплинске казне
Члан 41.
Овим правилником утврђује следеће:
-дисциплински поступак
-дисциплинске казне

Члан 42.

Дисциплински поступак покреће се пријавом Дисциплинској комисији од стране субјекта.
Пријавом се истовремено или посебно може покренути и поступак за утврђивање материјалне
одговорности неког субјекта.

Члан 43.
Пријава за покретање поступка садржи:
- Назив органа којем се пријава упућује,
-Име и презиме појединца, односно назив спортисте и основне податке о њему,
-Време, место, начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је учињен, односно
материјалне штете која је учињена,
-Доказе (материјалне или прикупљене изјаве) и
- Датум , име и презиме и потпис подносиоца пријаве за покретање поступка.
Пријава се подноси Дисциплинској комисији преко канцеларије СО.

Члан 44.
По правилу Дисциплинска комисија доноси своја решења о изрицању казне или одбацивању
пријаве, на основу дисциплинске пријаве, достављених доказа и достављене писмене изјаве
од стране окривљеног субјекта.
Само у компликованим и тежим случајевима ,где се не може утврдити истина, односно заузети
став, заказаће се јавна расправа на коју ће се позвати лица од којих се морају непосредно
прикупити изјаве или други докази.

Дисциплинске казне

Члан 45.
Дисциплинске казне које се могу донети од стране дисциплинских органа су:
За такмичаре:
 Опомена
 Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може у тежим случајевима
забранити наставак такмичења спортисти,
 Забрана наступа на такмичењима у одређеном временском периоду од 1 до 36 месеци,

За клубове:
 Опомена
 Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може забранити наставак
такмичења клубу
 Забрана наступа на такмичењима у одређеном временском периоду од 1 до 36 месец

За званичнике и руководиоце на такмичењима:
 Опомена
 Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може удаљити званичнике и
руководиоце на
такмичењима,
 Забрана вршења функције у одређеном временском периоду од 1 до 36 месец

функционере и руководиоце СО и клубова:
 Опомена
 Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може удаљити функционере и
руководиоце СО и клубова на такмичењима
 Забрана вршења функције у одређеном временском периоду од 1 до 36 месец

Судије и делегате
 Опомена
 Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може удаљити судије и

делегатена такмичењима
 Забрана вршења функције у одређеном временском периоду од 1 до 36 месец

Члан 46.
Дисциплинска казне из овог Правилника могу се изрећи за било који прекршај који је утврђен
овим Правилником и било ком субјекту.

Члан 47.
Прелазне и завршне одредбе

Измене и допуне Правилника доноси Скупштина СО.

Члан 48.
Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Скупштина СО

Члан 49.
Правилник се објављује на огласној табли у СО и ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана
објављивања .

У Београду,24.мај 2012.године

Директор
Александар Станојевић

