БИАТЛОН САВЕЗ СРБИЈЕ
Бр. 233
30.06.2012. године
Београд
На основу члана 20. став 1. тачка 2. Статута Биатлон савеза Србије,
Председништво Биатлон савеза Србије, на седници одржаној дана 30.06. 2012. године,
усвојило је
ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ
Члан 1.
Овим Правилником о награђивању (у даљем тексту: Правилник) прописују се
услови, критеријуми, висина и начин исплате награде која се исплаћује за остварене
спортске резултате у спортској 2012/2013 години.
Члан 2.
Спортиста биатлонац, сениор и млађе категорије, (у даљем тексту: спортиста)
чији је клуб учлањен у Биатлон савез Србије, има право на награду за остварене
резулате, под следећим условима и у следећој висини бодова:
1. За пласман у првих 30 такмичара на такмичењу у Светском Купу и
Светском првенству........................................................................................300,
2. За пласман у првих 40 такмичара на такмичењу у
Светском Купу.................................................................................................200,
3. За пласман у првих 60 такмичара на такмичењу у Светском Купу.............100,
4. За пласман од 1 - 3 места на такмичењу на Европском Првенству.............500,
5. За пласман од 4 - 10 места на такмичењу на Европском Првенству...........300,
6. За пласман од 11 - 20 места на такмичењу на Европском Првенству............20,
7. За пласман од 1 - 10 места на такмичењу на ИБУ Купу................................200,
9. За пласман на 1. месту на такмичењу на Балканском Првенству.................200,
10. За пласман на 2. месту на такмичењу на Балканском Првенству...............150,
11. За пласман на 3. месту на такмичењу на Балканском Првенству..............100,
12. За учешће у сваком колу Светског Купа и Светског Првентва ....................50,
13. За пласман до 15% од времена првих тројице на Светском купу у једном
тромесечју или један резултат у сезони од 20% од времена првих тројице на Светском
купу, Светском првенству и Европском ИБУ купу за такмичење за пласман на
Светском првенству текуће године, или 15% за учешће на Светском купу или минимум
један резултат испод 30% од три првопласирана на једном од три прва места за
квалификацијама за ИБУ Куп...............................................................................................20.
Члан 3.
Спортиста остварује право на награду из тачке 7. претходног члана под условом
да је у првој трећини такмичара који су завршили такмичење, а из тачке 9 - 11. под
условом да такмичење одговара категоризацији Спортског савеза Србије, док је за
тачку 12. услов завршено такмичење ( одустанак не испуњава услов).
У случају нејасноће да ли такмичење из тачке 9 - 11. става 1. претходног члана
испуњава услове за награђивање, мишљење даје Спортски савез Србије.

Члан 4.
Висина награде је одређена бројем бодова, а један бод представља вредност
једног Еура.
Награда се исплаћује у бруто износу у динарској противвредности на дан
исплате награде по средњем курсну Народне банке Србије, по окончању такмичарске
сезоне.
Члан 5.
Спортиста стиче право на награду по онолико основа колико је успунио услове
из члана 2. став 1. тачке 1. до 13, с тим што за једно такмичење у једној дисциплини
остварује право само на једну награду у зависности од тога шта је повољније за њега.
Члан 6.
Висину награде за пласман бољи од предбвиђеног овим Правилником, доноси
Председнишво Биатлон савеза Србије на предлог Стручног савета.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајаља и његовим усвајањем престаје да
важи Правилник о награђивању за спортску 2011/2012. годину.
ПРЕДСЕДНИК ПРЕДСЕДНИШТВА
_____________________________
мр Илић Миливоје, дипл. ецц

