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На основу члана 100. Закона о спорту и члана 42. Статута Ватерполо савеза Србије
Управни одбор Ватерполо савеза Србије на својој седници одржаној __.__.2017. године
донео је:

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА
ВАТЕРПОЛО ТАКМИЧЕЊИМА
ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Правилником о условима и критеријумима за учешће на ватерполо такмичењима (у
даљем тексту: Правилник) регулише сва питања која су везана за организацију
ватерполо такмичења и спортских приредби под ингеренцијом Ватерполо савеза
Србије (у даљем тексту : ВСС) и ко све има право учешћа на такмичењу у
организацији ВСС.
Овим Правилником се посебно регулишу следећа питања:
-

услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак
утврђивања њихове испуњености;
услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском
такмичењу и поступак утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону);
услови за организовање и учешће спортских организација (Ватерполо савези и
клубови) и спортиста на међународним такмичењима;
услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за
подручје више држава или више региона различитих држава

НОРАМТИВНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
Члан 2.
Да би клубови могли да наступе на такмичењима у организацији ВСС неопходно је да
испуњавају услове за обављање спортских активности и спортских делатности у
складу са чланом 35. Закона о спорту.
Посебне услове за издавање дозволе за сезону, односно критеријуме које ватерполо
клуб мора да испуни за добијање дозволе за сезону утврђује Управни одбор ВСС, за
сваку сезону.
Одлуком УО морају бити прописане најмање следеће групе критеријума: спортски,
инфраструктурни, персонални и административни, односно организациони, правни
и финансијски.
Да би добио дозволу за сезону клуб мора да посебно утврди уговором са спортким
центром, или базеном, где се одржавају тренинзи и утакмице обавезу поштовања
правила о медицинској заштити и Правилника ВСС о медициснкој заштити, како за
време тренинга, тако и за време одржавањ утакмица.
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Члан 3.
На спортским такмичењима у организацији ВСС и клубова чланова, могу да наступе
клубови ако имају спортске стручњаке (тренере) за важећом дозволом за рад која је
издата од надлежног органа ВСС.
Испуњеност овог услова проверава делегат такмичења путем званичног wеб сајта.
Члан 4.
Пре одржавања такмичења ватерполо тренер са важећом дозволом за рад предаје
списак такмичара делегату такмичења.
Делегат такмичења предаје пријавну листу главном судији и након тога такмичари
тог клуба могу да приступе .
Клуб који на такмичењу нема ватерполо тренера са важећом дозволом за рад
издатом у складу са Правилником о дозволи за рад тренера или нема писмено
овлашћење законског заступника клуба да се за то такмичење именује неки други
ватерполо тренер са важећом дозволом за рад, нема право наступа на том
такмичењу.
Образац овлашћења се налази у прилогу овог Правилника.

УЧЕШЋЕ НА НАЦИОНАЛНОМ ЛИГАШКОМ ТАКМИЧЕЊУ
Члан 5.
Да би клуб могао да наступи на националном лигашком такмичењу мора у складу са
чланом 158. Закона о спорту, да од ВСС добије дозволу за сезону, која се издаје сваке
године најкасније месец дана пред почетак такмичења у којем клуб учествује са било
којом узрасном такмичарском категоријом.
Да би добио дозволу за сезону клуб мора да испуни иуслове порписане одуком
Управног одбора ВСС у складу са чланом 2. овог Правилника.
Дозволу за сезону издаје Комисија за издавање дозвола за сезону ВСС.
Клубови чланови ВСС морају у прописаном року од стране УО ВСС да доставе
тражене податке и документацију у канцеларију ВСС.
Комисија за издавање дозвола за сезону ВСС у року од 3 дана од приспећа
документације клуба издаје дозволу за сезону или тражи допуну документације.
Након допуне документације, и тек када документација буде комплетна у складу са
прописаним, издаје се дозвола за сезону клубу, члану ВСС.
Клуб који добије негативно решење има право жалбе Комисији за жалбе ВСС у року
од 15 дана од дана пријема решења.
УЧЕШЋЕ ИГРАЧА, САВЕЗА И КЛУБОВА
НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 6.
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Учешће играча, регионалних, градских, општинских савеза и клубова чланова ВСС на
међународним такмичењима одвија се под ингеренцијом ВСС.
За репрезентацију Србије у свим узрасним категоријама могу да наступају само они
играчи који су позвани у националну селекцију од стране селектора или тренера те
националне селекције.
Против играча који се из неоправданих разлога не одазову на позив
селектора/тренера за наступ за репрезентацију Србије селектор/тренер подноси
писмену пријаву Дисциплинској комисији ВСС.
Играчи који су позвани од стране селектора/тренера у репрезентацију 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 ВСС.
Играчи који наступају на међународним такмичењима за клубове или остале савезе
дужни су да се придржавају утврђених правила и кодекса понашања.
У случају кршења правила тренер или вођа пута је дужан да поднесе писмену
пријаву Дисциплинској комисији ВСС.
Члан 7.
Регионални, градски и општински ватерполо савези могу да наступају на
међународним такмичењима у иностранству на којима су позвани, само ако добију
сагласност за учешће од стране Управног одбора ВСС.
Захтев за одобрење учешћа на позваном такмичењу неопходно је доставити
минимално 15 дана пре почетка наведеног такмичења.
Регионални, градски и општински ватерполо савези могу да наступају на
међународним такмичењима на којима су позвани само под својим именом.
Ови савези могу представљати и репрезентовати Републику Србију и под називом
Србија, ако за то добију сагласност Управног одбора ВСС.
Члан 8.
Регионални, градски и општински ватерполо савези могу да организују међународно
такмичење у Републици Србији. Организатори ових такмичења су дужни да ова
такмичења пријаве канцеларији ВСС најкасније до 15. децембра текуће године како
би се такмичења уврстила у календар ВСС за наредну годину. Само у изузетним
случајевима ова такмичења се могу пријавити и у текућој години, али најкасније
месец дана пре одржавања тог такмичења. Кршење ових одредби повлаче
дисциплинску одговорност организатора.
Члан 9.
Клубови чланови ВСС могу да наступају на међународним такмичењима у
иностранству на којима су позвани, само ако добију сагласност за учешће од стране
Управног одбора ВСС.
Захтев за одобрење учешћа на позваном такмичењу неопходно је доставити
канцеларији ВСС минимално 15 дана пре почетка наведеног такмичења.
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Клубови чланови ВСС могу да наступају на међународним такмичењима на којима 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
ВСС.
Члан 10.
Клубови чланови ВСС могу да организују међународно такмичење у Републици
Србији. Организатори ових такмичења су дужни да ова такмичења пријаве најкасније
до 15. децембра текуће године канцеларији ВСС како би се такмичења уврстила у
календар ВСС за наредну годину. Само у изузетним случајевима ова такмичења се
могу пријавити и у текућој години, али најкасније месец дана пре одржавања тог
такмичења. Кршење ових одредби повлаче дисциплинску одговорност организатора.
ОРГАНИЗОВАЊЕ И УЧЕШЋЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ПОД ИНГЕРЕНЦИЈОМ ВСС У
ТАКМИЧЕЊИМА ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕ ДРЖАВА ИЛИ ВИШЕ РЕГИОНА
РАЗЛИЧИТИХ ДРЖАВА,
Члан 11.
Клубови чланови ВСС могу да учествују у такмичењима за подручје више држава или
више региона различитих држава, само на основу одобрења које издаје ВСС.
Без одобрења Управног одбора ВСС клубови чланови ВСС не могу да учествују у
такмичењима за подручје више држава или више региона различитих држава.
Право приоритета о учешћу учествују у такмичењима за подручје више држава или
више региона различитих држава, доноси Ватерполо савез Србије, а на основу
постигнутих резултата на домаћим и међународним такмичењима.
Учешће у овим такмичењима се даје само у случају да се не ремети постојећи систем
такмичења у ВСС и ако то служи за побољшанеј квалитета ватерполо спорта у Србији.
Одлука о учешћу у овим лигама мора се донети у текућој години за такмичења која се
одржавају у наредној години како би се ускладио домаћи календар такмичења са
међународним обавезама клубова који учествују у тим такмичењима.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ВСС.
Члан 13.
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор ВСС.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
ВСС, или на интернет страни ВСС.
ПРЕДСЕДНИК
УО ВСС
_________________
Милорад Кривокапић
5

ВАТЕРПОЛО КЛУБ ___________________

На основу члана 3. Правилника о условима и критеријумима за учешће на
ватерполо такмичењима дајем следеће:

ОВЛАШЋЕЊЕ

за тренера _______________________(презиме и име тренера), из ______________ (место
пребивалништа) да води такмичаре нашег клуба ______________ (назив клуба),
који заступа ________________ (име,презиме и функција законског заступника) на
такмичењу ____________________ (назив такмичења)

У______________________
ЗАСТУПНИК КЛУБА
Дана __.__.____. године
_____________________
(својеручни потпис)
МП
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