
На основу члана 100. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) и 
Статута Савеза подводних активности Републике Србије, Управни одбор Савеза 
организација подводних активности Републике Србије на седници одржаној 22. Априла 
2017. године донео је: 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК 
САВЕЗА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДВОДНИХ АКТИВНОСТИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
 

Такмичарски правилник Савеза подводних активности Републике Србије (у даљем тексту 
– Правилник) регулише сва питања везана за организацију такмичења која се одржавају на 
територији Републике Србије, која се налазе у такмичарском календару Савеза подводних 
активности Републике Србије (у даљем тексту СОПАС) и која се организују под окриљем 
СОПАС. 
 

Члан 2. 
 

Сва ронилачка такмичења одржавају се у складу са следећим нормативним актима: 
1. Законом о спорту Републике Србије, 
2. Статутом СОПАС, 
3. Спортским правилима СОПАС, 
4. Правилником за организацију такмичења и учешће на ронилачким такмичењима, 
5. Правилником о спречавању негативних појава на ронилачким такмичењима, 
6. Пропозицијама СОПАС за актуелну годину односно пропозицијама појединачних 
такмичења, 
7. Одлукама Управног одбора СОПАС, 
8. Кодексом понашања СОПАС, 
9. Правилима ЦМАС. 
 

Члан 3. 
 

Контролу спровођења нормативних аката наведених у члану 2. као и спровођење 
одредби овог Правилника, верификацију и категоризацију свих такмичења која се 
одржавају на територији Републике Србије и верификацију рекорда Републике Србије 
спроводи Управни одбор СОПАС. 
 

Члан 4. 
 

Календар такмичења усваја Управни одбор СОПАС на предлог Стручног савета СОПАС и 
Такмичарске комисије СОПАС најкасније до краја децембра месеца текуће године за 
наредну годину. 
Кокурс за пријаву такмичења која ће бити уврштена у такмичарски календар СОПАС за 
наредну годину се расписује најкасније до 01. Октобра текуће године. Пријаве се шаљу на 



адресу Стручне службе СОПАС поштом или у електронском облику), а рок за 
пријављивање је најкасније 10 дана од датума објављивања конкурса. Пријаве послате по 
истеку рока за пријављивање се прихватају искључиво по достављању доказа о уплати 
надокнаде у складу са Одлуком УО СОПАС о износу такси, надоканада и казни. 
Управни одбор СОПАС може направити измене у календару такмичења СОПАС после 
његовог ступања на снагу и то искључиво ако дође до промена у међународном календару 
такмичења које негативно утичу на реализацију календара такмичења СОПАС, односно из 
других оправданих разлога. Предлог за измене и допуне такмичарског календара СОПАС 
дају Стручни савет СОПАС и Такмичарска комисија СОПАС. За промене датума 
одржавања такмичења надлежна је Такмичарска комисија СОПАС. 
 

Члан 5. 
 

Стручна служба СОПАС, уз сагласност такмичарске комисије СОПАС, у договору са 
домаћином такмичења, за свако такмичење објављује пропозиције такмичења на 
званичној интернет презентацији СОПАС. 
Пропозиције Првенстава Србије и такмичења у организацији СОПАС су у складу са 
ЦМАС спортским правилима за сваку дисциплину понаособ. 
Пропозиције свих такмичења која се налазе у такмичарском календару СОПАС м орају 
бити у складу са ЦМАС спортским правилима. 
 

Члан 6. 
 

Пропозиције појединачних такмичења обавезно садрже следеће податке: 
1. Назив такмичења, 
2. Датум и место одржавања такмичења 
3. Назив техничког организатора такмичења (клуб или организација), 
4. Лице овлашћено за заступање клуба или организације који је технички организатор 
такмичења, 
5. Право наступа на такмичењу, 
6. Планирана сатница такмичења, 
7. Програм такмичења у коме се дефинише тачан редослед дисциплина, церемонија, 
додела и слично. 
8. Систем такмичења и начин одређивања најбољих појединаца и екипа ако је то 
предвиђено, 
9. Награде и признања појединцима и екипама уколико су предвиђене, 
10. Остали подаци значајни за организацију такмичења (приговори, жалбе, износе такси за 
накнадно пријављивање и сл.). 
 
На крају текста обавезно се наводи: 
„Такмичење се одржава према одредбама Закона о спорту, Такмичарском правилнику 
СОПАС и осталим нормативним актима СОПАС. На сва питања која нису регулисана 
изводом из пропозиција овог такмичења, Такмичарским правилником и Правилником о 
организацији такмичења и учешћу на такмичењу, примењују се Међународна правила 
роњења и остала правила ЦМАС.“ 
 



 
Члан 7. 

 
Сви рониоци који учествују на такмичењима која се налазе у такмичарском календару 
СОПАС и која се организују под окриљем СОПАС морају да буду регистровани у СОПАС 
у складу са Регистрационим правилником СОПАС. 
Сви такмичари који учествују у такмичарском систему СОПАС морају да имају потврду о 
утврђеној општој здравственој способности у складу са Законом о спорту. 
 

Члан 8. 
 

На такмичењима која се одржавају на територији Републике Србије, која се налазе се у 
такмичарском календару СОПАС и која се организују под окриљем СОПАС је обавезно 
присуство делегата такмичења. 
Делегати су чланови такмичарске комисије или неко друго лице које чланови такмичарске 
комисије овласте ако нису у могућностиу да буду присутни на такмичењу. 
 

Члан 9. 
 

Одлуку о верификацији такмичења доноси Такмичарска комисија СОПАС на основу 
записника са такмичења који попуњавају Делегат и Врховни судија. У случају да 
такмичење не испуњава услове из правилника о организацији такмичења и овог 
Правилника, Такмичарска комисија прописује санкције и о томе обавештава остале органе 
СОПАС. 
 

Члан 10. 
 

Такмичарска комисија СОПАС предлаже Управном одбору СОПАС, најкасније до 10. 
Јануара, категоризацију такмичења за ту годину. Категоризација такмичења од стране 
Такмичарске комисије СОПАС се врши на основу правилника о категоризацији 
такмичења и на основу извештаја Делегата и извештаја Врховног судије са такмичења у 
претходној години. Категоризацију такмичења на предлог такмичарске комисије усваја 
УО СОПАС најкасније до 15. Јануара. Правилник о категоризацији такмичења је саставни 
део правилника о организацији такмичења. 
 

Члан 11. 
 

Рекорди 
Рекорди Републике Србије се признају за такмичаре оба пола и у свим узрасним 
категоријама. Евиденција Рекорда Републике Србије се посебно води за резултате 
остварене у различитим акваторијима (посебно за базене (посебно 50м и посебно100м) а 
посебно за отворену воду) 
Рекорде Републике Србије може постављати само држављанин Републике Србије, под 
условом да је регистрован у складу са Регистрационим правилником СОПАС. 
Рекорди Републике Србије се региструју у складу са ЦМАС Правилима о постављању 
рекорда за сваку ронилачку дисциплину понаособ. 



 
Члан 12. 

 
Такмичарска комисија СОПАС верификује Рекорде Републике Србије и води евиденцију 
оборених рекорда. Верификација Рекорда Републике Србије се врши на основу следеће 
документације: 
1. Извештаја Делегата СОПАС у коме је наведено обарање рекорда и све потребне 
информације везане за рекорде, 
2. Извештаја Врховног судије у коме је такође наведено обарање рекорда и све потребне 
информације везане за рекорде, 
3. Обрасца за оборене Рекорде Републике Србије који је попуњен и потписан од стране 
Врховног судије на такмичењу, 
 

Члан 13. 
 

Као Рекорд Републике Србије може бити признат само резултат који је постигнут на 
такмичењу које се одржало у складу са Правилником за организацију такмичења и учешће 
на ронилачким такмичењима и овим правилником. 
Такмичарска комисија усваја листу рекорда најмање квартално, а по потреби и чешће. 
 

Члан 14. 
 

Све спортске организације, чланице СОПАС, су у обавези да пре пријаве наступа за 
међународно такмичење добију одобрење за наступ на међународном такмичењу у складу 
са Законом о спорту, ЦМАС правилима и Правилником за организацију такмичења и 
наступом на такмичењаим Савеза подводних активности Републике Србије. 
Све спортске организације које су добиле одобрење за наступ у складу са ставом 1 овог 
члана су у обавези да најкасније 72 сата по окончању такмичења доставе званичан 
записник са такмичења или електронску адресу са које се записник може преузети  
 

Члан 15. 
 

Резултати свих такмичења која се одрже на територији Републике Србије су доступни на 
званичној интернет презентацији СОПАС. 
Табеларни приказ верификованих рекорда Републике Србије се налази на интернет 
презентацији СОПАС. 
 

Члан 16. 
 

Стартне листе за сва такмичења у календару СОПАС морају бити објављене најкасније 24 
сата пре почетка такмичења на званичној интернет презентацији СОПАС. 
У случају постојања закаснелих пријава организатор уз сагласност Делегата и Врховног 
судије уз плаћање таксе, (која не може бити мања од висине котизације за једног 
такмичара и не може бити већа од висине котизације за пету такмичара), висину таксе 
оређује технички организатор такмичења, пропозицијама. 
 



Члан 17. 
 

У случају да организатор одбије присуство делегата СОПАС резулатити такмичења се 
неће верификовати и неће бити објављени на интернет презентацији СОПАС, а такмичење 
се неће наћи у календару такмичења за следећу годину. 
 

Члан 18. 
 

Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор СОПАС. 
 

Члан 19. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе предходно постојећи Такмичарски 
правилник Савеза подводних активности Републике Србије. 
 

Члан 20. 
 

Правилник се објављује на званичној интерент презентацији СОПАС и ступа на снагу 
осам (8) дана од дана објављивања на званичној интерент презентацији СОПАС. 
 
 
 
 

Председник УО СОПАС 
Божана Остојић 

У Београду, 22.04.2017. 


