На основу члана 64. статута Биатлон савеза Србије, председништво БСС је на седници
одржаној 28.06.2014. усвојило

ПРАВИЛНИК О РАДУ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ
БИАТЛОН САВЕЗА СРБИЈЕ

ЧЛАН 1.
Тамичарску комисију Биатлон савеза Србије (у даљем тексту БСС), именује
Председништво БСС у циљу што ефикаснијег спровођења система такмичења који утврђује
Скупштина БСС. Утврђује услове за организацију такмичења и њихово спровочење поверава
клубовима, члановима савеза, доноси спортске правилнике и утврђује и прописује систем
такмичења.

ЧЛАН 2.
Такмичарска комисија се састоји од једног Председника и 2 (два) члана. Председник
такмичарске комисије БСС мора бити непристасан, мора познавати статут, правилнике, систем
такмичења, и сва општа акта савеза као и правила Међународне биатлон Федерације.

ЧЛАН 3.
Савеза.

Такмичарска комисија је у свом раду самостална и одговара једино Председништву
Одлуке Такмичарска комисија доноси гласањем о чему се води записник.

ЧЛАН 4.
Дужности Такмичарске комисије су:
1. Припрема предлог календара такмичења
2. Доноси пропозиције такмичења из своје надлежности
3. Прави завршни извештај о протеклом такмичењу, на основу извештаја и протокола
која су званична службена лица дужна да јој доставе, у року од седам дана и подноси
га Председништву.
4. Такмичарска комисија поставља званична службена лица, спортског директора, шефа

такмичења, шефа стрелишта и друга званична лица по пропозицијама и правилима
ИБУ-а и БСС.
5. Такмичарска комисија доноси одлуку о постојању/не постојању прекршаја. Ако
утврди да прекршај постоји подноси пријаву за покретање дисциплинског поступка и
Дисциплинској комисији доставља комплетну документацију.
6. Такмичарска комисија предлаже селекторе националних тимова у свим узрасним
категоријама и свој предлог дају Председништву на усвајање.

ЧЛАН 5.
Такмичарска комисија за свој рад одговара Председништву БСС и дужна је да редовну
годишњу седницу Скупштине припреми извештај о свом раду у претходној сезони.

ЧЛАН 6.
На одлуке, решења и рад Такмичарске комисије може се упутити приговор
Председништву Биатлон савеза Србије у року од седам дана. Одлука Председништва БСС
донесена по приговору је коначна

ЧЛАН 7.
Овај докуменат ступа на снагу даном усвајања од стране Предсдништва Биатлон савеза
Србије и његова јавност се обезбеђује објавом на сајту савеза

У Београду
29.06.2014.

Председник
Миливоје В. Илић

