ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПО СПОРТОВИМА

СЕПТЕМБАР, 2017.

АТЛЕТИКА
Члан 1.
Првенство у атлетици ученика Републике Србије представља такмичење које организује
Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Атлетским савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у атлетици спроводи се у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Такмичењa у атлетици организују се у следећим категоријама:
1. Ученици и ученице I - IV разреда основних школа (појединачно),
2. Ученици и ученице V - VI разреда основних школа (појединачно),
3. Ученици и ученице VII – VIII разред основних школа; (појединачно и екипно)
2. Ученици и ученице средњих школа (појединачно и екипно).
Члан 3.
Екипу чини максимално 10 такмичара, по један такмичар у свакој дисциплини, плус
штафета. Постигнути резултати рачунају се за екипни и појединачни пласман. Чланови екипа
морају имати адекватну спортску опрему, а није дозвољен наступ у дресовима клубова и
репрезентација.
Члан 4.
Ученици и ученице од I - IV разреда се такмиче у следећим дисциплинама: 60м, скок удаљ из
зоне, бацање вортекса.
Ученици V и VI разреда се такмиче у следећим дисциплинама: 60м, 300м, 600м, скок увис,
скок удаљ из зоне, бацање кугле (2кг)
Ученице V и VI разреда у следећим дисциплинама: 60м, 300м, 600м, скок увис, скок удаљ из
зоне, бацање кугле (3кг)
Ученици VII – VIII разредa: 100м, 300м, 800м, 4 x 100м, скок увис, скок удаљ, бацање кугле
(4кг).
Ученице VII – VIII разредa: 100м, 300м, 600м, 4 x 100м, скок увис, скок удаљ, бацање кугле
(3кг).
Ученици средњих школа: 100м, 400м, 1000м, 4 x 100м, скок увис, скок удаљ, бацање кугле
(6кг).
Ученице средњих школа: 100м, 400м, 800м, 4 x 100м, скок увис, скок удаљ, бацање кугле
(4кг).
Члан 5.
Првенство се спроводи у пет нивоа: школско (I ниво), општинско (II ниво), окружно (III
ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво).
Члан 6.
Један такмичар-ка има право наступа само у једној дисциплини и штафети. Школа може да
пријави највише 3 (три) такмичара-ки у узрасној категорији у свакој дисциплини у
такмичењу ученика и ученица од I до VI разреда, а један такмичар-ка има право да наступи
само у једној дисциплини. Такмичари-ке који наступају на 600м, 800м, 1000м не могу
наступити ни у једној другој дисциплини.
У техничким дисциплинама (скок удаљ, бацање кугле) сви такмичари-ке имају право на 4
(четири) покушаја, под условом да у прва три имају бар један исправан покушај.
Пласман се одређује на основу најдужег скока или бацања који се мере у цм. Уколико
постоје два такмичара/ке са истом дужином скока или хица, бољи пласман има онај чији је
други најбољи скок или хитац дужи.
У дисциплини скок увис такмичар-ка има право на једној висини највише 3 (три) покушаја.
Почетну висину пријављују такмичари записничару,пре почетка такмичења.
Летвица се подиже за 5цм у висину првих 10 подизања, а потом се летвица подиже по
3цм.

Пример:
Ученице:90cm; 95cm; 100cm; 105cm; 110cm; 115cm; 120cm; 125cm; 130cm; 135cm; 140 cm
+3cm;
Ученици: 100cm; 105cm; 110cm; 115cm; 120cm; 125cm; 130cm; 135cm; 140 cm; 145cm; 150cm
+3cm;
Пласман се одрђује на основу најбољег скока, а у случају истог резултата гледа се број
покушаја на претходној висини. Ако имају идентичан број покушаја на свим висинама које
су скакали, такмичари „деле“ место. Висине за државни ниво одређује технички делегат
такмичења.
Члан 7.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и опшринских (II ниво) првенстава
одлучује организатор школских односно општинских првенстава, а може се организовати и
као Отворено првенство у атлетици.
Првопласирана екипа и појединац, уколико није члан екипе, на општинском првенству,
стичу право учешћа на окружном (III ниво) првенству. Уколико је првопласирани појединац
члан првопласиране екипе, организатор има право пријављивања другопласираног појединца
у тој категорији. Првопласирана екипа и појединац, уколико није члан екипе, на окружном
првенству, стичу право учешћа на међуокружном (IV ниво) првенству. Уколико је
првопласирани појединац члан првопласиране екипе, организатор има право пријављивања
другопласираног појединца у тој категорији. Првопласирана екипа и појединац, уколико није
члан екипе, на међуокружном првенству, стичу право учешћа на државном (V ниво)
првенству. Уколико је првопласирани појединац члан првопласиране екипе, организатор има
право пријављивања другопласираног појединца у тој категорији.
Члан 8.
Бодовање екипа се врши на следећи начин: уколико има 10 пријављених екипа,
првопласирани у дисциплини добија 10 бодова, другопласирани 9 бодова и тако до
последњег који добија 1 бод. Ако се такмичар појави на старту своје дисциплине, али из било
којег разлога не заврши такмичење, екипа добија 0 бодова, (диквалификација на старту трке,
дисквалификација штафете, неисправни скокови или бацања). Уколико се представник екипе
у једној дисциплини не појави на старту једне дисциплине, екипа губи право бодовања и
рангирања (екипа се искључује из даљег такмичења).
Победник је она екипа чији такмичари сакупе највећи број бодова.
У случају једнаког броја бодова боља је екипа која има више првих, других, трећих,... места.
У случају подударања пласмана, екипног првака одлучује боље пласирана штафета.
Уколико је такмичар, на окружном првенству Града Београда и Јужнобачког округа,
остварио право учешћа као појединац и члан екипе, у обавези је да такмичење настави у
оном међуокругу где му је пласирана екипа.
Организатор окружног такмичења има право да попуни листу појединачних представника,
оним такмичарима који су следећи на листи у појединачној конкуренцији.
Члан 9.
Државно првенство се одвија у два дела, у једном дану. Преподневни старт за основне
школе, а поподневни за средње школе. О сатници такмичења одлучује домаћин такмичења у
договору са Савезом за школски спорт Србије.
Члан 10.
После сваке завршене дисциплине финалног дела такмичења врши се свечано проглашење
победника у појединачној конкуренцији.
На државном (V ниво) првенству три првопласирана такмичара-ки, из сваке категорије,
добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани сребрну, трећепласирани
бронзану.
На државном (V ниво) првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају
дипломе, медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана
бронзану.

СТРЕЉАШТВО
Члан 1.
Првенство у стрељаштву (гађање ваздушном пушком) ученика Републике Србије (у даљем
тексту: Првенство) представља такмичење које организује Савез за школски спорт Србије у
сарадњи са Стрељачким савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у стрељаштву спроводи се у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство у стрељаштву органузује се за основне и средње школе, у категоријама ученика и
ученица, у екипној и појединачној конкуренцији.
Члан 3.
Екипе су састављене од 3 такмичара и сва три резултата се рачунају за екипни и појединачни
пласман.
Члан 4.
Ученици и ученице основних школа гађају са по 20 дијабола - проба је неограничена.
Ученици и ученице средњих школа гађају са по 30 дијабола. Гађа се свим серијски
прихваћеним моделима ваздушних пушака домаће производње, за основне школе, а ученицице средњих школа могу да пуцају и ваздушним пушкама са продуженим цевима. Избор
дијабола је слободан и свако их обезбеђује за себе. У свему осталом примењује се Правилник
о организацији такмичења Стрељачког савеза Србије.
Члан 5.
Првенство се спроводи у четири степена: школско, општинско, окружно и државно.
Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских (II ниво) првенстава
одлучује организатор школских односно општинских првенстава, а може се организовати и
као Отворено првенство у стрељаштву.
Првопласирана екипа и појединац, уколико није члан екипе, на општинском првенству,
стичу право учешћа на окружном (III ниво) првенству. Уколико је првопласирани појединац
члан првопласиране екипе, организатор има право пријављивања другопласираног појединца
у тој категорији. Првопласирана екипа и појединац, уколико није члан екипе, на окружном
првенству, стичу право учешћа на државном (IV ниво) првенству. Уколико је првопласирани
појединац члан првопласиране екипе, организатор има право пријављивања другопласираног
појединца у тој категорији
Члан 7.
Пласман екипа на свим нивоима такмичења (I, II, III и IV) одређује се на основу Правилника
о организацији такмичења Стрељачког савеза Србије.
Члан 8.
На државном (IVниво) првенству три првопласирана такмичара-ки, из сваке категорије,
добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани сребрну, трећепласирани
бронзану.
На државном (IV ниво) првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају
дипломе, медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана
бронзану.

ПЛИВАЊЕ
Члан 1.
Првенство у пливању ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) представља
такмичење које организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Пливачким савезом
Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у пливању организује се у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује у појединачној конкуренцији и то у следећим категоријама:
1. Ученици и ученице I и II разреда основних школа,
2. Ученици и ученице III и IV разреда основних школа,
3. Ученици и ученице V разреда основних школа,
4. Ученици и ученице VI разреда основних школа,
5. Ученици и ученице VII разреда основних школа,
6. Ученици и ученице VIII разреда основних школа,
7. Ученици и ученице I и II разреда средњих школа,
8. Ученици и ученице III и IV разреда средњих школа.
Члан 3.
Ученици-це основних школа такмиче се у следећим дисциплинама:
- 50 м краул (слободно),
- 50 м прсно,
- 50 м леђно,
- 50 м лептир (делфин),
Ученици-це средњих школа такмиче се у следећим дисциплинама:
- 100 м краул (слободно),
- 100 м прсно,
- 100 м леђно,
- 100 м лептир (делфин).
Један такмичар може наступати само у једној дисциплини.
Члан 4.
Првенство у пливању се организује у три нивоа: општински (I ниво), окружни (II ниво) и
државни (III ниво).
О начину и условима спровођења општинског (I ниво) првенства одлучује организатор.
Првопласирани и другопласирани појединци, у свакој дисциплини, са општинског првенства,
стичу право учешћа на окружном (II ниво) првенству.
Првопласирани појединац у свакој дисциплини стиче право учешћа на државном првенству
(III ниво).
Члан 5.
Државно првенство се одвија у два дела, у једном дану. Преподневни старт за основне
школе, а поподневни за средње школе. О сатници такмичења одлучује домаћин такмичења у
договору са Савезом за школски спорт Србије.
Члан 6.
На државном првенству, после завршетка финалног такмичења, сваке дисциплине посебно,
обавља се свечано проглашење победника. Три првопласирана такмичара-ке, за сваку од
наведених дисциплина, у једној од категорија, добијају дипломе и медаље: првопласирани
златну, другопласирани сребрну, а трећепласирани бронзану.

ОДБОЈКА
Члан 1.
Првенство у одбојци ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) представља
такмичење које организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Одбојкашким
савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у одбојци се организује у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује за основне и средње школе и то у категоријама ученика и ученица.
Члан 3.
Екипу сачињава 10 ученика-ца. Чланови екипа морају имати једнообразну адекватну
спортску опрему, а није дозвољен наступ у дресовима клубова и репрезентација.
Члан 4.
На свим степенима такмичења и у свим категоријама, утакмице се играју у 2 добијена сета, а
на основу правила игре Међународне одбојкашке федерације (FIVB).
За поједине такмичарске категорије утврђена је следећа висина мреже:
а) ученици основних школа 230 цм,
в) ученици средњих школа 243 цм,
б) ученице основних школа 215 цм,
г) ученице средњих школа 224 цм.
Утакмице се играју на игралиштима са одговарајућом подлогом (тарафлекс, гума, паркет),
димензија 18м х 9м.
Све званичне утакмице, од општинских првенстава до државног играју се лоптама, које
одговарају правилима игре, величине бр.5.
Свака екипа је у обавези да понесе на такмичење своје лопте за загревање.
Члан 5.
Првенство у одбојци се организује у пет нивоа: школско (I ниво),општинско (II ниво),
окружно (III ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво) првенство.
Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских првенстава (II ниво)
одлучује организатор школског, односно општинског првенства.
Такмичења на окружном (III ниво), међуокружном (IV ниво) и државном (V ниво) првенству
се спроводе према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије.
Првопласирана екипа са општинског првенства стиче право учешћа на окружном првенству.
Првопласирана екипа са окружног првенства стиче право учешћа на међуокружном
првенству.
Првопласирана екипа са међуокружног првенства стиче право учешћа на државном
првенству.
Члан 7.
Утакмице на окружном, међуокружном и државном првенству суде судије које делегира
одговарајући одбојкашки савез у сарадњи са организатором такмичења. Судије су у обавези
да на терен изађу у судијској опреми. На свим утакмицама се води важећи међународни
записник. Оригинални примерак се по завршеној утакмици доставља организатору
такмичења.
Утакмица се региструје у корист противника са 2:0 (25:0, 25:0) у следећим случајевима:
- Ако екипа из неоправданих разлога није наступила;
- Ако екипа одбије да одигра утакмицу;
- Ако екипа наступи са чланом екипе који није правилно регистрован;
-Ако екипа наступи са играчем-ицом који-а је на лекарском прегледу проглашен-а
неспособним за такмичење или ако нема важећи лекарски преглед;
- Ако утакмица буде прекинута кривицом једне од екипа.
Члан 8.
На државном првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају дипломе,
медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана бронзану.

КОШАРКА
Члан 1.
Првенство у кошарци ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) представља
такмичење које организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Кошаркашким
савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у кошарци се организује у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује за основне и средње школе и то у категоријама ученика и ученица.
Члан 3.
Екипу сачињава 10 ученика-ца. Чланови екипа морају имати једнообразну адекватну
спортску опрему, а није дозвољен наступ у дресовима клубова и репрезентација.
Члан 4.
Трајање утакмице ограничава се на 4x5 (за основне школе), односно 4x7 минута (за средње
школе) чисте игре, са два тајм-аута у првом полувремену и три у другом полувремену и по
једним у току сваког продужетка игре. У случају нерешеног резултата игра се продужетак од
2 минута (основне школе), односно 3 минута (средње школе).
Утакмице се могу играти на игралиштима са одговарајућом подлогом (паркет, асфалт, бетон
и сл.) и димензија 28м х 15м.
Све званичне утакмице, од општинских првенстава до државног играју се лоптама, које
одговарају правилима игре, величине бр.6 ученице и бр.7 ученици.
Свака екипа је у обавези да понесе на такмичење своје лопте за загревање.
Члан 5.
Првенство у кошарци се организује у пет нивоа: школско (I ниво), општинско (II ниво),
окружно (III ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво) првенство.
Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских првенстава (II ниво)
одлучује организатор школског, односно општинског првенства.
Такмичења на окружном (III ниво), међуокружном (IV ниво) и државном (V ниво) првенству
се спроводе према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије.
Првопласирана екипа са општинског првенства стиче право учешћа на окружном првенству.
Првопласирана екипа са окружног првенства стиче право учешћа на међуокружном
првенству.
Првопласирана екипа са међуокружног првенства стиче право учешћа на државном
првенству.
Члан 7.
Утакмице на окружном, међуокружном и државном првенству суде судије које делегира
одговарајући кошаркашки савез у сарадњи са организатором такмичења. Судије су у обавези
да на терен изађу у судијској опреми. На свим утакмицама се води важећи међународни
записник. Оригинални примерак се по завршеној утакмици доставља организатору
такмичења.
Утакмица се региструје у корист противника са 20:0 у следећим случајевима:
- Ако екипа из неоправданих разлога није наступила;
- Ако екипа одбије да одигра утакмицу;
- Ако екипа наступи са чланом екипе који није правилно регистрован;
- Ако екипа наступи са играчем-ицом који-а је на лекарском прегледу проглашен-а
неспособним за такмичење или ако нема важећи лекарски преглед;
- Ако утакмица буде прекинута кривицом једне од екипа.
Члан 8.
На државном првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају дипломе,
медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана бронзану.

РУКОМЕТ
Члан 1.
Првенство у рукомету ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) је такмичење
које организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Рукометним савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у рукомету се организује у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује за основне и средње школе и то у категоријама ученика и ученица.
Члан 3.
Екипу сачињава 12 ученика-ца. Чланови екипа морају имати једнообразну адекватну
спортску опрему, а није дозвољен наступ у дресовима клубова и репрезентација.
Члан 4.
Трајање утакмица се ограничава:
- у категорији ученика и ученица основних школа на 2 x 15 минута,
- у категорији ученика и ученица средњих школа на 2 x 20 минута.
У случају нерешеног резултата, у финалним утакмицама приступа се извођењу 5 слободних
удараца (пенала, седмераца).
Утакмице се могу играти на игралиштима са одговарајућом подлогом (паркет, асфалт, бетон
и пластична маса), димензија 40м х 20м.
Све званичне утакмице, од општинских првенстава до државног играју се лоптама, које
одговарају правилима игре, величине бр.2 основне школе и бр.3 средње школе.
Свака екипа је у обавези да понесе на такмичење своје лопте за загревање.
Члан 5.
Првенство у рукомету се организује у пет нивоа: школско (I ниво), општинско (II ниво),
окружно (III ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво) првенство.
Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских првенстава (II ниво)
одлучује организатор школског, односно општинског првенства.
Такмичења на окружном (III ниво), међуокружном (IV ниво) и државном (V ниво) првенству
се спроводе према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије.
Првопласирана екипа са општинског првенства стиче право учешћа на окружном првенству.
Првопласирана екипа са окружног првенства стиче право учешћа на међуокружном
првенству.
Првопласирана екипа са међуокружног првенства стиче право учешћа на државном
првенству.
Члан 7.
Утакмице на окружном, међуокружном и државном првенству суде судије које делегира
одговарајући рукометни савез у сарадњи са организатором такмичења. Судије су у обавези
да на терен изађу у судијској опреми. На свим утакмицама се води важећи међународни
записник. Оригинални примерак се по завршеној утакмици доставља организатору
такмичења.
Утакмица се региструје у корист противника са 10:0 у следећим случајевима:
- Ако екипа из неоправданих разлога није наступила;
- Ако екипа одбије да одигра утакмицу;
- Ако екипа наступи са чланом екипе који није правилно регистрован;
- Ако екипа наступи са играчем-ицом који-а је на лекарском прегледу проглашен-а
неспособним за такмичење или ако нема важећи лекарски преглед;
- Ако утакмица буде прекинута кривицом једне од екипа.
Члан 8.
На државном првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају дипломе,
медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана бронзану.

ФУТСАЛ
Члан 1.
Првенство у футсалу ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство)представља
такмичење које организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Фудбалским савезом
Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у футсалу организује се у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује за основне и средње школе и то у категоријама ученика и ученица.
Члан 3.
Екипу сачињава 10 ученика-ца. Утакмицу игра 4 играча плус голман. Чланови екипа морају
имати једнообразну адекватну спортску опрему, а није дозвољен наступ у дресовима клубова
и репрезентација.
Члан 4.
Трајање утакмица се ограничава:
- у категорији ученика и ученица основних школа на 2 x 15 минута, без заустављања
времена.
- у категорији ученика и ученица средњих школа на 2 x 20 минута, без заустављања времена.
У случају нерешеног резултата, у финалним утакмицама, приступа се извођењу 3 слободна
ударца (пенала). Сви играчи заједно са изменама имају право да шутирају пенале. Уколико је
и после извођења три пенала резултат и даље нерешен, приступа се наизменичном извођењу
једног слободног ударца. Наизменични пенали се изводе све док, при истом бројем покушаја,
једна екипа не постигне погодак више од друге. Сваки ударац изводи различит играч из
екипе докле год се не направи круг, тек онда неки играч може да шутира по други пут.
Уколико пре извођења пенала једна екипа има више играча, заједно са резервама у тиму од
друге, мораће да смањи број играча и уједначи их са противничком екипом. Капитен мора да
обавестити судију пре извођења пенала, колико је играча искључено и који су то тачно
играчи.
Акумулирани прекршаји се односе на све прекршаје који се санкционишу директним
слободним ударцем. Првих пет акумулираних прекршаја, од стране једне екипе, за време
сваког полувремена, треба да буду нотирани у записнику. Првих пет акумулираних
прекршаја, учињених од стране једне екипе, за време било ког полувремена, могу се штитити
живим зидом на удаљености од 5м од лопте. Код шестог акумулираног прекршаја више није
дозвољен живи зид као одбрана од директног слободног ударца. Код шестог и сваког
следећег акумулираног прекршаја, ударац се изводи са обележене беле тачке која је 10м од
гола.
Све утакмице на I и II нивоу могу се играти на свим врстама игралишта, без обзира на
димензије и врсту подлоге. Утакмице на III, IV и V нивоу, обавезно се играју на
игралиштима прописаних димензија (38м-42м х 18м-22м) и подлоге (паркет, бетон,гума).
Све званичне утакмице, од општинских првенстава до државног играју се лоптама са тегом,
које одговарају правилима игре, величине бр.4.
Свака екипа је у обавези да понесе на такмичење своје лопте за загревање.
Члан 5.
Првенство у футсалу се организује у пет нивоа: школско (I ниво), општинско (II ниво),
окружно (III ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво) првенство.
Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских првенстава (II ниво)
одлучује организатор школског, односно општинског првенства.
Такмичења на окружном (III ниво), међуокружном (IV ниво) и државном (V ниво) првенству
се спроводе према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије.
Првопласирана екипа са општинског првенства стиче право учешћа на окружном првенству.

Првопласирана екипа са окружног првенства стиче право учешћа на међуокружном
првенству.
Првопласирана екипа са међуокружног првенства стиче право учешћа на државном
првенству.
Члан 7.
Утакмице на окружном, међуокружном и државном првенству суде судије које делегира
одговарајући фудбалски савез у сарадњи са организатором такмичења. Судије су у обавези
да на терен изађу у судијској опреми. На свим утакмицама се води важећи међународни
записник. Оригинални примерак се по завршеној утакмици доставља организатору
такмичења.
Утакмица се региструје у корист противника са 3:0 у следећим случајевима:
- Ако екипа из неоправданих разлога није наступила;
- Ако екипа одбије да одигра утакмицу;
- Ако екипа наступи са чланом екипе који није правилно регистрован;
- Ако екипа наступи са играчем-ицом који-а је на лекарском прегледу проглашен-а
неспособним за такмичење или ако нема важећи лекарски преглед;
- Ако утакмица буде прекинута кривицом једне од екипа.
Члан 8.
На државном првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају дипломе,
медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана бронзану.

СТОНИ ТЕНИС
Члан 1.

Првенство у стоном тенису ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) је
такмичење које организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Стонотениским
савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у стоном тенису се организује у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство у стоном тенису органузује се за основне и средње школе, у категоријама ученика
и ученица, у екипној и појединачној конкуренцији.
Члан 3.
Екипна такмичења спроводе се по скраћеном Корбион систему: 2 играча до 2 победе.
Екипу чине три играча (2+1).Чланови екипа морају имати једнообразну адекватну спортску
опрему, а није дозвољен наступ у дресовима клубова и репрезентација.
Члан 4.
На свим степенима такмичења и у свим категоријама, утакмице се играју у 2 добијена сета.
Сет добија играч који први освоји 11 поена, осим у случају када оба играча имају по 10
поена, тада сет добија играч који први освоји два поена више. Појединачна и екипна
такмичења се играју системом на испадање.
Простор за игру мора бити величине 10м х 5м, ограђен покретном оградом висине 75 cm.
Унутар простора за игру, осим стола за играње, налази се још и судијски сто постављен на
уздужној страни у висини мреже и удаљен од површине играња најмање 1м.
Играч има право на прекид (time-out) до једне минуте у току сусрета. Прекид може да
затражи играч или професор. У појединачној дисциплини коначну одлуку доноси играч, а у
екипној капитен екипе. Прекид се може затражити само када је лопта изван игре, а показује
се знаком „Т“ помоћу руку.
Играчи могу примати савете о начину вођења игре само за време одмора између сетова или
за време других дозвољених прекида игре.
Непосредно уз ринг, на за то одређено место, може се, осим наступајућих играча, налазити
још само професор.
Члан 5.
Првенство се спроводи у четири степена: школско (I ниво), општинско (II ниво), окружно (III
ниво) и државно (IV ниво).
Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и опшринских (II ниво) првенстава
одлучује организатор школских односно општинских првенстава, а може се организовати и
као Отворено првенство у стоном тенису.
Првопласирана екипа и појединац, на општинском првенству, стичу право учешћа на
окружном (III ниво) првенству. Уколико је првопласирани појединац члан првопласиране
екипе, организатор има право пријављивања другопласираног појединца у тој категорији.
Првопласирана екипа и појединац, на окружном првенству, стичу право учешћа на државном
(IV ниво) првенству. Уколико је првопласирани појединац члан првопласиране екипе,
организатор има право пријављивања другопласираног појединца у тој категорији.
Члан 7.
Мечеве на окружном и државном првенству суде судије које делегира одговарајући
стонотениски савез у сарадњи са организатором такмичења. Судије су у обавези да на терен
изађу у судијској опреми. На свим такмичењима се води важећи записници како за екипно
тако и за појединачно такмичење. Оригинални примерак се по завршеној утакмици доставља
организатору такмичења.
Утакмица се региструје у корист противника са 2:0 у следећим случајевима:
- Ако екипа/појединац из неоправданих разлога није наступила;
- Ако екипа/појединац одбије да одигра утакмицу;

- Ако екипа наступи са чланом екипе који није правилно регистрован;
- Ако екипа/појединац наступи са играчем-ицом који-а је на лекарском прегледу проглашен-а
неспособним за такмичење или ако нема важећи лекарски преглед;
- Ако утакмица буде прекинута кривицом једне од екипа/појединца.
Члан 8.
На државном (IV ниво) првенству три првопласирана такмичара-ки, из сваке категорије,
добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани сребрну, трећепласирани
бронзану.
На државном (IV ниво) првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају
дипломе, медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана
бронзану.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ - МОИ
Члан 1.
Првенство у МОИ ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) представља
такмичење које организује Савез за школски спорт.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза
за школски спорт Србије.
Првенство у МОИ се организује у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Такмичења се спроводи за ученике и ученице основних школа, у екипној конкуренцији,
у виду штафете, у следећим категоријама:
1. Ученици и ученице I разреда основне школе, мешовита екипаи чине је 6 дечака и 6
девојчица, од којих су 1 девојчица и 1 дечак резервни такмичари – Забавни полигон;
2. Ученици и ученице II разреда основне школе, мешовита екипа и чине је 6 дечака и 6
девојчица, од којих су 1 девојчица и 1 дечак резервни такмичари – Полигон спретности;
3. Ученици III разреда основне школе, екипу чини 12 дечака,од којих су 2 резервна
такмичара – Полигон свестраности;
4. Ученице III разреда основне школе, екипу чини 12 девојчица, од којих су 2 резервне
такмичарке – Полигон свестраности.
Чланови екипа морају бити спортски одевени.
Члан 3.
Дужина Забавног полигона и Полигона спретности је 40м, а Полигона свестраности
50м.
Такмичари стоје у колони по један, иза линије старта. Мери се укупно време које је
потребно да свих десет такмичара заврше полигон. Први наступају резервни такмичари и
њихово време се не мери. Измена такмичара у штафети врши се на старту – циљу додиром
руку („баци пет“).
Најбољи резултат одређује победника.
За нетачно извршен задатак додаје се додатно време, по 2 секунде по такмичару, и то:
- Забавни полигон:
1. Неправилно изведен колут напред,
2. Не прелажење шведске клупе по целој дужини:
- пењање на клупу после обележене линије
- саскок пре краја клупе
3. Пад са клупе,
4. Рушење окна шведског сандука и не враћање на своје место,
5. Скок на сам обруч,
6. Испадање медицинке из руке,
7. Непрецизно остављање у кутију (бацање медицинке), испадање медицинке из кутије у
коју је требало оставити,
8. Рушење маркера-сталка код окретања,
9. Прекорачење линије бацања,
10. За неправилно бацање лоптице,
11. Свих 5 промашаја мете,
12. Промашај мете и враћање на циљ.
- Полигон спретности:
1. Неправилно изведен колут напред,
2. Не прелажење шведске клупе по целој дужини:
- пењање на клупу после обележене линије
- саскок пре краја клупе
4. Пад са клупе,
5. Неправилно изведен жабљи скок,
6. Рушење окна шведског сандука и не враћање на своје место,
7. Испадање медицинке из руке,

8. Непрецизно остављање у кутију (бацање медицинке), испадање медицинке из кутије у
коју је требало оставити,
9. Рушење маркера-сталка код окретања,
10. Прекорачење линије бацања,
11. За неправилно бацање лоптице,
12. Свих 5 промашаја мете,
13. Промашај мете и враћање на циљ.
- Полигон свестраности:
1. Неправилно изведен колут напред,
2. За рушење препреке (препоне) код скока у вис,
3. Не прелажење шведске клупе по целој дужини:
- пењање на клупу после обележене линије
- саскок пре краја клупе
4. Пад са клупе,
5. Гажење полулопте,
6. Испадање медицинке из руке,
7. Непрецизно остављање у кутију (бацање медицинке), испадање медицинке из кутије у
коју је требало оставити,
8. Рушење маркера-сталка код окретања,
9. Непоштовање линије старта,
10. Спуштање у четвороножни положај по преласку линије старта,
- непоштовање линије циља код четвороножног кретања,
- подизање у стојећи положај пре линије циља,
11. Неправилно изведено четвороножно кретање (кретање без ослонца на сва четири
екстремитета.
12. Рушење сталка и невраћање на своје место,
13. Прекорачење линије бацања,
14. За неправилно бацање лоптице,
15. Сва 3 промашаја мете,
16. Промашај мете и враћање на циљ.
Члан 4.
- Списак справа и реквизита за Забавни полигон:
1. Струњача комада 2
2. Шведска клупа комад 1
3. Окно шведског сандука комад 1
4. Медицинка 2кг. комад 1
5. Кутија (картонска или слично) комад 3
6. Мета (шпера, косо постављена) комад 1
7. Тениске лоптице комада 5
Потребан број помагача (судија): 3
- Списак справа и реквизита за Полигон спретности:
1. Струњача комада 2
2. Шведска клупа комад 1
3. Окно шведског сандука комад 1
4. Медицинка 2кг. комад 1
5. Кутија (картонска или слично) комад 3
6. Мета (шпера, косо постављена) комад 1
7. Тениске лоптице комада 5
Потребан број помагача (судија): 3
- Списак справа и реквизита за Полигон свестраности:
1. Струњача комада 2
2. Шведска клупа комад 1
3. Медицинка 3кг. и 5кг. комада 1+4

4. Кутија (картонска или слично) комад 3
5. Мета (шпера, косо постављена) комад 1
6. Тениске лоптице комада 3
7. Сталци за скок у вис са канапом пар 1
8. Селотејп трака широка комад 1
Потребан број помагача (судија): 5
Члан 5.
Првенство у МОИ се организује у пет нивоа: школско (I ниво), општинско (II ниво),
окружно (III ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво) првенство.
Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских првенстава (II ниво)
одлучује организатор школског, односно општинског првенства.
Такмичења на окружном (III ниво), међуокружном (IV ниво) и државном (V ниво)
првенству се спроводе према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије.
Првопласирана екипа са општинског првенства стиче право учешћа на окружном
првенству.
Првопласирана екипа са окружног првенства стиче право учешћа на међуокружном
првенству.
Првопласирана екипа са међуокружног првенства стиче право учешћа на државном
првенству.
Члан 7.
Полигоне на окружном и међуокружном првенству суде професори који су прошли
обуку за суђење МОИ, а делегира их организатор такмичења.
Полигоне на државном првенству суде координатори школског спорта, које делегира
Савез за школски спорт Србије.
Судије су у обавези да на терен изађу у једнообразној опреми. На свим првенствима се
води важећи записник. Оригинални примерак се по завршеној утакмици доставља
организатору такмичења.
Члан 8.
На државном првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају дипломе,
медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана бронзану.

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
Члан 1.
Првенство у спортској гимнастици (у даљем тексту: Првенство) је такмичење које организујe
Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Гимнастичким савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у гимнастици се организује у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује у екипној и појединачној конкуренцији, у обавезном програму и то
у следећим категоријама:
1. Ученици и ученице од I -IV разреда основних школа,
2. Ученици и ученице V и VI разреда основних школа,
3. Ученици и ученице VII и VIII разреда основних школа,
4. Ученици и ученице од I -IV разреда средњих школа.
Члан 3.
Екипу сваке категорије чине 4 такмичара. За пласман екипе рачунају се резултати три
најбоља пласирана такмичара на свакој справи. На истом такмичењу проглашавају се и
појединачни резултати у вишебоју у коме учествују сви пријављени такмичари у истој
категорији.
Члан 4.
Програм такмичења по категоријама је следећи:
-Ученици и ученице од I - IV разреда основних школа
ученици
ученице
партер
партер
прескок
прескок
карике или вратило
разбој - вратило
коњ са хватаљкама или разбој
греда (ниска)
-Ученици и ученице V и VI разреда основних школа
ученици
ученице
партер
партер
прескок
прескок
карике или вратило
разбој - вратило
коњ са хватаљкама или разбој
греда
-Ученици и ученице VII и VIII разреда основних школа
ученици
ученице
партер
партер
прескок
прескок
карике
разбој - вратило
вратило
греда
коњ са хватаљкама или разбој
-Ученици и ученице од I - IV разреда средњих школа
ученици
ученице
партер
партер
прескок
прескок
карике
разбој - вратило
вратило
греда
коњ са хватаљкама или разбој
Приликом пријаве на такмичењу, наставници - вође мушких категорија, су дужни да наведу
за које су се справе определили за своју екипу или појединца, обзиром да се такмичење у
прве две категорије одржава у четворобоју, а у друге две у петобоју.
Члан 5.
Првенство у спортској гимнастици се организује у пет нивоа: школско (I ниво), општинско
(II ниво), окружно (III ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво) првенство.

Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских (II ниво) првенстава
одлучује организатор школског односно општинског првенства.Уколико се на општинском
првенству пријави мали број школа, школе које су се пријавиле могу да наступе са две екипе
и два појединца.
О начину и условима спровођења окружног (III ниво) првенства одлучује организатор
окружног првенства. Уколико није пријављен велики број школа, може се организовати
Отворено окружно првенство, за све школе са тог Округа.
Првопласирана екипа са општинског првенства стиче право учешћа на окружном првенству.
Два најбоља пласирана појединца са општинског првенства стиче право учешћа на окружном
првенству, а да нису у саставу квалификоване екипе.
Првопласирана екипа са окружног првенства стиче право учешћа на међуокружном
првенству.
Два најбоља пласирана појединца са окружног првенства стиче право учешћа на
међуокружном првенству, а да нису у саставу квалификоване екипе.
Првопласирана екипа са међуокружног првенства стиче право учешћа на државном
првенству.
Два најбоља пласирана појединца са међуокружног првенства стиче право учешћа на
државном првенству, а да нису у саставу квалификоване екипе.
На државном првенству (V ниво), такмичарски одбор може одобрити учешће
другопласираној екипи из округа у ком је учествовао највећи број екипа, уколико неки
међуокруг нема представника.
Члан 7.
Такмичење у спортској гимнастици на окружном и међуокружном првенству суде судије које
делегира одговарајући гимнастички савез у сарадњи са организатором такмичења. Судије су
у обавези да на терен изађу у судијској опреми. На свим справама се води важећи записник.
Оригинални примерак се по завршеномтакмичењу доставља организатору такмичења.
Члан 8.
На државном (V ниво) првенству три првопласирана такмичара-ки, из сваке категорије,
добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани сребрну, трећепласирани
бронзану.
На државном (V ниво) првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају
дипломе, медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана
бронзану.

ОБАВЕЗНИ САСТАВИ ЗА УЧЕНИЦЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
I - IV РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРЕСКОК
Одскочна даска и доскочиште - струњаче у висини 20 цм.
Залетом и суножним одскоком скок пруженим теломса изразитом вертикалним
компонентом. У узлазној фази лета узручити, у силазној фази и код доскока
предручити...............................................5,00
САСТАВ НА НИЖОЈ ПРИТЦИ ДВОВИСИНСКОГ РАЗБОЈА
опис
Почетни положај: чеоно према н/п, згиб стојећи, натхват
1. замахом једне ноге узмак до упора предњег и сп.
2. међузамахом и замахом у зањих до хоризонтале ковртљај назад у упору предњем
(до упора предњег) и сп.
3. међузамахом и замахом у зањих изнад хоризонтале одбијањем о нижу притку
саскок са фазом лета – заношка, доскок лицем према н/п.
УКУПНО

бодови
2,00
2,00
1,00
5,00

САСТАВ НА ГРЕДИ
Опис
Почетни положај: чеоно према десној трећини греде,
удаљеност два корака
залет: корак левом, кораком и одскоком десне наскок
устав на левој и сп. почучањ на левој, став одножно
десном
прва дужина
-опружањем леве корак десном удесно са привлачењем
леве, почучањ,
-усправ у став на десној, став одножно левом,
0

Бодови

одручити

0,50
-одручењемпредручити улучено
-одручити

0,30

дубоким зибом почучњем окрет за 90 удесно до става
на десној, став заножно левом,

приручењем предручити

-корак левом, коракдесномстав заножно левом и сп.
претклоном и високим заножењем леве вага,
издржај,
-усклон, предножењем дотик левом у ставу
предножном и сп.
-корак и одскок левом, у фази лета прикључити десну,
доскок на десну (галоп, шасе) и сп.

-приручењем заручити доле, дланови
унутра; тело хоризонтално, главом
заклон
-предручењем и узручењем одручити

-корак у успон на левој, прикључити десну, почучањ и
сп.
окрет у почучњу за 1800 удесно (до почучња, десна
испред леве)
друга дужина
-усправ до става на левој, став предножно десном,
-пренети тежину у успон на десној, згрчено предножити
леву, натколеница хоризонтално, прсти ослоњени о
колено десне,
-спустом на пуно стопало искорак левом, корак и
одскок десном са згрченим предножењем леве,
потколеница вертикално, доскок на десну (дечији
поскок)

-предручити

0,30

0,60

-одручење

0,40
0,50

-одручити
-узручити

-одручењем и приручењем
предручити десном, одручити
левом

0,30

0,50

-корак (левом) зибом почучњем, кораци у успону д.л.
(валцер),
-корак десном испред леве почучањ на полупрстима,
нагласити успон (у почучњу),
-усправом став предножно десном и сп. корак десном,
предножити високо левом,
- искораком почучањ на левој, став заножно десном
ослонцем на пуна стопала (испад)
-успон на левој, кораци у успону д.л.д.
-прикључити леву поред десне, почучањ и сп.
-саскок згрчено, доскок леђима према греди, бочно,
став спетни

-код зиба одручити десном и сп.
талас у одручењу, код корака у
успону одручити
-руке о бокове

0,30
0.20

-одручити
-предручити десном, лева је у
одручењу

0,40

-одручење
-узручити
-предручењем заручити и сп.
-у фази лета предручењем горе и ван
предручити ван, код доскока
предручити, код става спетног
одручити

0,60

УКУПНО

5,00

САСТАВ НА ТЛУ
горња линија
ГЛ

ГД
I

лева линија

ГЛ = горњи леви угао

XIII

дијагонала

ГД = горњи десни угао

XIV

ГЛ - ДД

десна линија

450

ДЛ = доњи леви угао

или линија ДД-ГД

ДД = доњи десни угао

Х
ДЛ

доња линија

Такт

ДД

Опис
кретање ногама

I
1-2
3-4

Почетни положај: у ГЛ углу лицем према ДД
углу: срав спетни, приручити
дјагонала: ГЛ –ДД
предтакт
-успон на левој, предножити високо десном
-зибом почучњем корак десном напред до
става на десној, став заножно левом;

II
1-2

-пренети тежину на леву, прикључити десну;

3-4

Бодови
кретање: руке, тело, поглед

-одручити горе, дланови доле
-заручењем приручити (обема) и сп.
десном предручењем узручити – длан
ван, левом предручити – длан доле,
-леву погрчити (савити у зглобу лакта),
длан изражајним (оштрим) покретом
окренути према телу – поглед на руку,
десну погрчити у предручењу горе,
длан окренути према телу изражајним
покретом – поглед на руку,
-предручењем приручити десну,
приручити леву и сп. одручити горе

0,20

0,10

обема - дланови напред па ван

III
1-2
3-4

почучањ и претклоном и сп. опружањем
колена колут напред, длановима
обухватити потколенице и сп.
колут напред разножно опирањем
длановима између ногу и сп.

IV
1

-усправом пренети тежину у почучањ на
десној, лева у ставу одножно;

2

опружањем десне и малим поскоком пренети
тежину у почучањ на леву десном став
одножно;

3-4

-зиб почучњем,
-зиб почучњем,

V
1-2
3-4

VI
1-2
3-4

VII
1

-зиб почучњем ,
-усправ на левој, десну предножењем
припремити за корак ;
корак и одскокдесном, у фази лета
прикључити леву иза десну, доскок на леву
(галоп - шасе) и сп;
кораком и одскоком десне скок са променом
ногу у предножењу (маказице – најмање
хоризонтално), доскок на леву, десном
високо предножити и сп;
корак и одскок десном, у фази лета
прикључити леву иза десну, доскок на леву
(галоп - шасе);
кораком и одскоком десне скок са променом
ногу у заножењу (маказице назад), доскок у
почучањ на леву, став заножно десном и сп.
став одножно десном;

2

малим поскоком у почучањ на десној, став
одножно левом;

3

усправ на десној, корак и одскок левом, у
фази лета згрчено предножити десну
(натколеница хоризонтално, стопало изнад
колена леве), доскок на леву (дечији
поскок);
корак и одскок десному фази лета згрчено

4

0,30

0,40
-левом предручити, десном узручењем
заручити до хоризонтале, дланови доле;
засук у грудног дела трупа; поглед на
леву руку,
левом предручити, десном узручењем
заручити до хоризонтале, дланови доле;
засук у грудном делу кичменог стуба;
поглед на десну руку,
-десном таласом кроз одручење
предручити унутра
-левом таласом предручити изнад леве
унутра (лева укршено изнад десне)
-предручити доле, дланови горе,
-одручити, дланови горе

0,20

-одручити , дланови горе

узручити

0,40

одручити таласом и сп.

предручењем заручити,

десну предручењем погрчити за 900,
подлактица је хоризонтално (у висини
груди), леву предручењем погрчити за
900, подлактица је хоризонтално (у
висини груди), испод десне; отклон
удесно; поглед према десном рамену
отклон улево; поглед према левом
рамену (положај руку се не мења, само
што је нагиб у другу страну),
десном предручењем и приручењем
одручити, левом приручењем
предручити
(код припреме за одскок обе су у
приручењу)
приручити обгема, десном предручити,

0,40

0,40

VIII
1-2
3-4

IX
1-4

X
1-2

3.4

XI
1-2
3-4

XII
1-4

XIII
1-2
3-4

предножити леву (натколеница
хоризонтално, стопало изнад колена десне),
доскок на десну – (дечији поскок);
корак левом, корак десном, прикључити
леву;

-корак у став на десној, став заножно левом,
-претклоном (до хоризонтале) и високом
заножњем леве вага,
-усклон до става у успону на десној,
прикључити леву иза десне
окрет у успону за 450 улево (лицем према
десној линији)
-корак и одскок левом улево, у фази лета
прикључити десну, доскок на десну (галоп
странце);
-корак и одскок левом улево, у фази лета
прикључити десну, доскок на десну (галоп
странце) и сп;
кораком левомокрет за 1800 (лицем према
левој страници) до става на левој, десну
погрчену привући левој и сп. став одножно;
преносом тежине на десну премет странце
упором удесно; узручити и сп. (руке не
спуштати) премет странце упором удесно
са окретом за 450(лицем према доњој
линији) улево до почучња на левој, став
заножно десном (укрштено иза леве); и сп.
савијањем леве, преко клека на десној иза
леве (потколеница унутра) и седа поваљка
на леђима уназад до става на лопатицама
ослонцем о тло надлактицама, обухватити
струк длановима (палац напред, прсти према
кичменом стубу), издржај,
-поваљком унапред преко седа клек на левој,
потколеница унутра, згрчено предножити
десном и сп. преносом тежине на десну и
усправ до малог почучња на десној, став
одножно левом (подизање без ослонца
рукама о тло),

левом одручити
(код припреме за одскок обе су у
приручењу)
десном кроз узручење бочни лук уназад
до заручења доле (почиње код корака
левом), левом кроз приручење бочни
лук нагоре и уназад до заручења доле
(почиње код корака десном (бочни
лукови се изводе сукцесивно - лева рука
касни)
-одручењем узручити, и сп. таласом
предручењем приручити
-приручење, дланови према телу;

0,20

0,50

-предручењем узручити

-таласом кроз предручење и приручење
одручити,
-предручити погрчено укрштено, лева
изнад десне

0,30

одручити,

0,80
одручити доле

0,40

одручењем доле, предручењем улучено
одручити таласом, одручењем горе дланови горе, одручити

0,20

XIV
1-2
3-4

-пружањем десне и малим поскоком
почучањ на левој, став одножно десном,
окрет трупом и десним куком за 900 улево,
-пружањем леве и окретом за 900пренети
тежину на обе ноге: десна погрчена, ослонац
прстима о тло, лева пружена (испад).

-руке о бокове ослонцем надланицом;
поглед преко десног рамена,

пренети тежину на десну, прикључити леву
– став спетни;

узручити ван

-кроз предручње горе десном таласом
узручити назад, левом таласом
предручити

УКУПНО

0,20

5,00

V и VI РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРЕСКОК ПРЕКО ШВЕДСКОГ САНДУКА
Одскочна даска, шведски сандук у висини 40 цм и доскочиште, струњаче висине 20 цм.
Залетом и суножним одскоком прескочити шведски сандук пруженим телом, са изразитом
вертикалним компонентом. У узлазној фази лета узручити, у силазној фази и код доскока
предручити доле и ван, усправ -узручити...........................................
..............................5,00
САСТАВ НА НИЖОЈ ПРИТЦИ ДВОВИСИНСКОГ РАЗБОЈА
опис
Почетни положај: чеоно према н/п, згиб стојећи натхват
1.
суножним одривом узмак до упора предњег и сп.
2.
међузамахом и замахом у зањих до хоризонтале ковртљај назад у упору (до
упора предњег) и сп.
3.
премах одножно до седа јашућег
4.
прехват у потхват и сп. саскок премахом одножно заножном и окретом за 900
саскок одношка са окретом и фазом лета, доскок боком према притци
УКУПНО

бодови
2,00
1,50
0,50
1,00
5,00

САСТАВ НА ВИСОКОЈ ГРЕДИ
Опис

Бодови

Почетни положај: чеоно према десној четвртини
греде (око 1,5м од краја), хват суручно у ширини
рамена
суножним одривом наскок у упор чучећи,
окрет за 900 удесно, упор хватом бочно
прва дужина
усправ у став на левој, став заножно десном
-корак десном, дотик греде у ставу предножно и
сп.
-корак десном, прикључити леву испред десне
близу
суножним одскоком скок са заножењем леве
доскок у почучањ на десну, лева је у заножењу
опружањем десне корак левом зибом почучњем,
кораци у успону д.л (валцер) и сп.
краћи корак десном у успон, згрчено предножити
леву, стопало у висини унутрашње стране колена,
издржај

0,50
предручењем згрчено, спајањем надланица,
подлакатни кругови надоле и унутра (према
грудима), предручењем узручити, дланови
ван
-талас обема до одручења
-приручењем заручити

0,20

0,60
предручењем узручити и сп. одручити
десном, предручити левом
чеони круг десном (до одручења); груди
напред
узручити улучено

0,30
0,40

-кораком леве у успон окрет за 900 удесно до
става раскорачног у успону,
-прикључити десну поред леве, почучањ и сп.

-узручење, дланови напред,
-предручити згрчено, укрштено – десна
испред леве,дланови према телу

-корак левом улево став раскорачни у успону ,
-узручити ван
-почучњ на левој и сп. окрет за 900 удесно, десном -узручење, лактови пружено, зглобови шаке
поред греде уназад до става заножно
савијени - прсти се додирују; претклон у
линији са заножном, поглед доле
пренети тежину уназад на пуно стопало десне,
одручити
потколеница леве хоризонтално, колена спојена
друга дужина
-корак левом, корак десном, став заножно левом,
-одручењем узручити
-претклоном и високим заножењем леве вага,
-лева у узручењу, десном одручити; труп
издржај, усклон до става заножно левом
хоризонтално, главом заклон, поглед
право
кораком и одскоком леве скок са згрченим
левом бочни лук уназад до предручења,
предножењем десне – натколеница хоризонтално,
десна у одручењу
потколеница мало испред вертикале - доскок на
леву (дечији поскок)
-кораци д.л. прикључити десну испред леве, близу -одручити
- претклоном хоризонтално и почучњем велики
- узручити и сп. бочни лукови надоле и
талас телом до става у успону
уназад (до узручења)
-кораци у успону д.л.д, корак левом испред десне, -прва два корака одручити, друга два
близу и сп. окрет у успону за 900 улево,
узручити
-почучањ и сп.
-предручењем и приручењем заручити, -у
- саскок пружено са окретом за 1800 улево,
фази лета приручењем и предручењем
доскок лицем према греди (чеоно)
узручити, код доскока предручити ван
став спетни
предручењем узручити ван

УКУПНО

0,30

0,30

0,60

0,40

0,40
0,20
0,80
5,00

САСТАВ НА ТЛУ
горња линија
ГЛ

ГД
I

ГЛ = горњи леви угао

XIII
XIV

лева линија дијагонала
ГЛ – ДД

ГД = горњи десни угао
десна линија
или линија ДД -ГД

450

ДЛ = доњи леви угао
ДД = доњи десни угао

XIX
X

ДЛ

доња линија

такт

ДД

опис
кретање ногама

I
1-2

почетни положај: у ГЛ углу лицем према ДД
углу дјагонала: ГЛ –ДД
предтакт
-успон на левој, предножити високо десном

бодови
кретање: руке, тело, поглед

-одручити горе, дланови доле

3-4

-зибом почучњем корак десном напред до става на
десној, став заножно левом;

II
1-2

-пренети тежину на леву, прикључити десну;

3-4
III
1-2
3-4

-леву погрчити (савити у зглобу
лакта), длан изражајним (оштрим)
покретом окренути према телу –
поглед на руку, десну погрчити у
предручењу горе, длан окренути
према телу изражајним покретом –
поглед на руку,
-предручењем приручити десну,
приручити леву и сп. одручити горе
обема - дланови напред па ван

почучањ и претклоном и сп. опружањем колена
колут напред, длановима обухватити
потколенице и сп.
колут напред разножно опирањем длановима
између ногу и сп.

IV
1

-усправом пренети тежину у почучањ на десној,
лева у ставу одножно;

2

опружањем десне и малим поскоком пренети
тежину у почучањ на леву десном став одножно;

3-4

-зиб почучњем,
-зиб почучњем,

V
1-2
3-4

-заручењем приручити (обема) и сп.
десном предручењем узручити – длан
ван, левом предручити – длан доле,

-зиб почучњем ,
-усправ на левој, десну предножењем припремити
за корак ;
корак и одскокдесном, у фази лета прикључити
леву иза десну, доскок на леву (галоп - шасе) и сп;
кораком и одскоком десне скок са променом ногу
у предножењу (маказице – најмање
хоризонтално), доскок на леву, десном високо
предножити и сп;

0,10

0,10

0,20
0,20
-левом предручити, десном узручењем
заручити до хоризонтале, дланови
доле; засук у грудног дела трупа;
поглед на леву руку,
левом предручити, десном узручењем
заручити до хоризонтале, дланови
доле; засук у грудном делу кичменог
стуба; поглед на десну руку,
-десном таласом кроз одручење
предручити унутра
-левом таласом предручити изнад леве
унутра (лева укршено изнад десне)
-предручити доле, дланови горе,
-одручити, дланови горе

0,20

-одручити , дланови горе
узручити

0,30

VI
1-2

корак и одскок десном, у фази лета прикључити
леву иза десну, доскок на леву (галоп - шасе);

одручити таласом и сп.

3-4

кораком и одскоком десне скок са променом ногу
у заножењу (маказице назад), доскок у почучањ
на леву, став заножно десном и сп.

предручењем заручити,

VII
1

став одножно десном;

2

малим поскоком у почучањ на десној, став
одножно левом;

3

усправ на десној, корак и одскок левом, у фази

десну предручењем погрчити за 900,
подлактица је хоризонтално (у висини
груди), леву предручењем погрчити за
900, подлактица је хоризонтално (у
висини груди), испод десне; отклон
удесно; поглед према десном рамену
отклон улево; поглед према левом
рамену (положај руку се не мења,
само што је нагиб у другу страну),
десном предручењем и приручењем

0,20

лета згрчено предножити десну (натколеница
хоризонтално, стопало изнад колена леве), доскок
на леву (дечији поскок);

одручити, левом приручењем
предручити
(код припреме за одскок обе су у
приручењу)
приручити обгема, десном
предручити, левом одручити
(код припреме за одскок обе су у
приручењу)

4

корак и одскок десному фази лета згрчено
предножити леву (натколеница хоризонтално,
стопало изнад колена десне), доскок на десну –
(дечији поскок);

VIII
1-2
3-4

корак левом, корак десном, прикључити леву;

IX
1-4

-корак у став на десној, став заножно левом,
-претклоном (до хоризонтале) и високом
заножњем леве вага,
-усклон до става у успону на десној, прикључити
леву иза десне
окрет у успону за 450 улево (лицем према десној
линији)
-корак и одскок левом улево, у фази лета
прикључити десну, доскок на десну (галоп
странце);
-корак и одскок левом улево, у фази лета
прикључити десну, доскок на десну (галоп
странце) и сп;
кораком левомокрет за 1800 (лицем према левој
страници) до става на левој, десну погрчену
привући левој и сп. став одножно;
преносом тежине на десну премет странце
упором удесно; узручити и сп. (руке не
спуштати) премет странце упором удесно са
окретом за 450(лицем према доњој линији) улево
до почучња на левој, став заножно десном
(укрштено иза леве); и сп.
савијањем леве, преко клека на десној иза леве
(потколеница унутра) и седа поваљка на леђима
уназад до става на лопатицама ослонцем о тло
надлактицама, обухватити струк длановима (палац
напред, прсти према кичменом стубу), издржај,
-поваљком унапред преко седа клек на левој,
потколеница унутра, згрчено предножити десном и
сп. преносом тежине на десну и
- усправ до малог почучња на десној, став одножно
левом (подизање без ослонца рукама о тло),

-одручењем узручити, и сп. таласом
предручењем приручити
-приручење, дланови према телу;

-пружањем десне и малим поскоком почучањ на
левој, став одножно десном, окрет трупом и
десним куком за 900 улево,
-пружањем леве и окретом за 900пренети тежину
на обе ноге: десна погрчена, ослонац прстима о
тло, лева пружена (испад).

-руке о бокове ослонцем надланицом;
поглед преко десног рамена,

X
1-2

3.4
XI
1-2
3-4

XII
1-4

XIII
1-2
3-4

XIV
1-2
3-4

десном кроз узручење бочни лук
уназад до заручења доле (почиње код
корака левом), левом кроз приручење
бочни лук нагоре и уназад до
заручења доле (почиње код корака
десном (бочни лукови се изводе
сукцесивно - лева рука касни)

-предручењем узручити

0,20

0,20

0,30

-таласом кроз предручење и
приручење одручити,
-предручити погрчено укрштено, лева
изнад десне

0,20

одручити,

0,60
одручити доле

0,20

одручењем доле, предручењем
улучено
-одручити таласом, одручењем горе дланови горе, одручити

-кроз предручње горе десном таласом
узручити ван, длан доле, левом
таласом предручити, длан доле

0,10

0,10

XV
1-2
3-4
XVI
1-4

XVII
1-2
3-4

окретом за 900удесно привући десну поред леве,
почучањ и сп.
суножним одскоком скок са згрченим
предножењем, доскок суножно, став спетни,

XIX
1-2
3-4

0,40

кретањем према ДЛ углу (дијагонала)
са два корака окренути се за 3600:

- десном корак напред,
- кораком левом окрет у успонуза 900на обе
ноге удесно и сп.
- наставити окрет око леве ноге удесно за 2700,
десна у одножењу ниско (разноимени окрет) и
сп. искорак десном напред, прикључити леву;

-одручењем одручити доле,

- корак и одскок левом, у фази лета
прикључити десну, доскок на десну (галоп,
шасе) и сп.
- кораком и одскоком леве скок са бочним
разножењем и извлачењем десне (далековисоки скок грчењем и пружањем десне
ноге), доскок на десну;

- код галопа одручити

XVIII -корак левом, корак десном, претклоном, замахом
леве и одривом десне став на шакама -назначити
1-2
3-4

одручењем и приручењем заручити
десном, приручењем заручити левом
за време скока приручењем
предручити ван, код става спетно
одручити горе

-бочним разножењем преко почучња на десној у
клек на левој и став предножно згрчено десном;
-пренети тежину на десно стопало, лева у заножењу
- ослонцем о потколеницу (испад ослонцем о
потколеницу),
-ослонац пренети на полупрсте десне (подићи
пету);

УКУПНО

0,20
- приручити

код припреме за одскок приручити, у
фази лета одручити, код доскока
приручити и сп.

0,40

предручењем узручити

0,60
одручити
-предручити згрчено, укршрено –
десна испред леве; поглед на
подлактице
-покретима уназад у зглобовим
лактова одручити горе десном,
одручити доле левом; мали заклон и
засук тупа улево; поглед надоле

0,10

0,10

5,00

НАПОМЕНЕ ЗА ОПИСЕ САСТАВА НА ГРЕДИ И ТЛУ
1.
на снимку гимнастичарка, често, заузима положај „одручења горе“ што се приписује
њеном стилу вежбања.
- у тексту, на основу консултација са ауторима састава, то би требало да буде одручење, и
тако се описује,
- када у опису покрета стоји: одручити горе – тада га треба тако и извести;
2.
почучањ на једној нози, друга је у ставупредножно, одножно или заножно – опис
положаја када је тежина тела на стајној нози;
испад - исти положај, тежина тела је распоређена на обе ноге.
VII и VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРЕСКОК ПРЕКО ШВЕДСКОГ САНДУКА
Одскочна даска, шведски сандук у висини 40 цм и доскочиште,струњаче 20 цм.
Залетом и суножним одскоком прескочити шведски сандук згрчено, са изразитом
вертикалним компонентом и грчењем изнад сандука. У узлазној фази лета предручити горе,

у силазној фази и код доскока предручењем ван одручити, усправ – приручењем
заручити..........................................................................................................5,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

САСТАВ НА НИЖОЈ ПРИТЦИ ДВОВИСИНСКОГ РАЗБОЈА
Одскочна даска испред н/п
опис
Почетни положај: чеоно према н/п, удаљеност неколико корака од даске
залетом и суножним одскоком наскок у упор предњи и сп.
међузамахом и замахом у зањих до хоризонталековртљај назад у упору предњем
(до упора предњег) и сп.
премах одножно до седа јашућег
прехват у потхват и сп. ковртљај напред у упору јашућем и сп.
сед јашући, прехватом у натхват и премахом одножно заножном упор стражњи и
сп.
међузамахом уназад, високим предножењем опружењем и одбијањем од притке,
опружањем саскок унапред са фазом лета (предношка), доскок леђима према
притци
УКУПНО

бодови
0,50
1,00
0,50
1,50
0,50
1,00
5,00

САСТАВ НА ГРЕДИ
опис

бодови

Почетни положај: чеоно, лицем према средини греде - близу, узручити ван:окретом улево за
900 - десним боком према греди:
наскок са одскочне даске (мало косо у оносу на греду)
корацима л.д.л, последњи корак десном : упором десне руке замахом у одножење леве,
истовременим одривом десне и хватом у упор бочно левом, наскок у упор разножно са
окретом за 900 удесно до упора седећег разножно бочно, предручењем горе ван одручити
горе, груди напред и сп. одручењем и предручењем горе упор седећи разножно бочно
прва дужина
преднос у седу разножно, замахом уназад упор клечећи на десној, високо заножити леву
(мала вага); главом заклон
предножити левом, клек на десној и преко згрченог - у клеку предручењем одручити горе
предножења леве усправ у став на левој, став
- код усправа приручити унутра, спојити
заножно десном
дланове окренуте према лицу и
згрченим предручењем,
узручењемодручити; груди напред
гимнастичкикораци: десна и кораком и одскоком
за време корака десном одручити, код
леве скок са променом ногу у згрченом
корака и одскока левом заручењем и
предножењу, доскок на десну (мачији скок) и сп.
приручењем бочним луковима нагоре
узручити и сп.
-корак левом, корак у став на деснојвисоко
-одручењем заручити
предножити леву и сп.
-почучњем на десној, малим претклоном заножити
ниско леву (раме, кук и стопало су у косој линији
око 450 у односу на хоризонталу)
-усклон у успон, лева у заножењу, назначити
-корак левом, прикључити десну испред леве и сп.
-суножним одскоком скок пруженим телом и
померањем унапред и променом ногу, доскок
суножно у почучањ - десна испред леве у успону
и сп.
-окрет почучњу за 1800 улево (лева испред десне)

-приручењем предручити горе десном,
одручити левом
-узручити
- одручењем приручити
- припрема за скок - замах у заручење,
код скока - приручењем и
предручењем узручити, код доскока предручењем предручити доле
улучено
- предручење доле улучено

0,80

0,40

0,30

0,80
0,30

0,20

0,60

0,30

друга дужина
пренос тежине уназад у став на десној, став
предножно левом
-зибом почучњем корак десном, гимнастички корак
левом
-корак десном у почучањ (припрема за окрет) и
окрет у успону на десној удесно за 900, згрчено
предножити леву (истоимени)
- корак левом улево у почучањ на левој, став
одножно десном
-прикључити десну поред леве (почучањ на обе)
-усправом и кораком уназад пренети тежину на
десну, став предножни левом
-корак левом, гимнастички кораци десна, лева и
кораком десне и замахом леве премет странце
упором са окретом за 180 0 улево, одбијањем
рукама и спајањем ногу у фази лета доскок
суножно, лицем према греди, бочно (рондат)

таласом одручити; груди напред
- кроз згрчено приручење предручењем
хоризонтални лукови (до одручења)
- код припреме за окрет предручити
улучено десном, одручити (назад)
левом, код окрета узручити
- одручити таласом и сп. узручити
левом одручити десном длан горе;
отклон удесно, поглед на длан десне
-предручити згрчено, укрштено, лева
испред десне, поглед доле

0,50

-одручити,
-код корака узручити

0,80
-код доскока узручити

УКУПНО

5,00

САСТАВ НА ТЛУ
горња линија
ГЛ

ГД
I

XIII:3-4

ГЛ = горњи леви угао

XI

лева линија

десна линија
или линија ДД –ГД

ГД = горњи десни угао
ДЛ = доњи леви угао
ДД = доњи десни угао

IV VII-4

ДЛ

XXI

доња линија

ДД

Опис
Такт

I
1
2
3

4
II

покрети и кретања ногама

Бодови

покрети и кретања: руке, труп,
поглед

почетни положај: у ГЛ углу лицем према ДД углу
став спетни, приручити
предтакт
почучањ на десној, став одножно левом

одручити горе десном, предручити
левом
опружањем ногу и ниским поскоком (непосредно
руке о бокове, засуком улево за 450,
изнад тла), почучањ на левој, став одножно десном
окрет у зглобу кука десне (у став
заножно); поглед преко десног
рамена
предручењем узручити десном,
одсуком успон на да левој, згрчено предножити
десну (стопало у висини колена леве, мало назад) предручити левом
окретм за 900 удесно (лицем према доњој линији или

0,20

1-2

3-4
III
1-3
4
IV
1-3

4

V
1-2
3-4
VI
1-3

4
VII
1-2

3

4
VIII
1-2
3-4

десним боком према левој левој), корак и одскок
десном, у фази лета прикључити леву, докок на леву
(галоп, шасе) и сп.
корак и одскок десном, скок са променом ногу у
згрченом предножењу, доскок на леву (мачији скок)

одручити десном, кроз предручење
доле? одручити левом

трчећи корак десном, кораком и одскоком леве
далеко-високи скок, доскок на десну и сп.

код корака и скока приручењем
одручити горе, код доскока
одручити заручити ван
предручењем ван узручити ван,
дланови ван

левом корак напред малим зибом почучњем до
става на левој, став заножно десном

-окретом за 900 на левој, зибом почучњем и кораком
десне удесно пренети тежину у почучањ на десној
(лицем према ГЛ углу), левом дотик одножно и сп.
- привлачењем по тлу корак укрштено левом испред
десне, кораком десном удесно промена правца за 900
(лицем према десној линији) и окрет за у почучањ,
левом дотик одножно - привући леву по тлу до
става на десној, лева згрчена - потколеницом високо
заножити – колена су једно поред другог

0,40

приручењем чеони кругови надоле
(до одручења), десна испред леве

0,50

-грчењем десне чеони лук унутра и
доле до одручења горе, лева о бок,

-узручењем и грчењем десне чеони
круг унутра и доле – до узручења,
длан ван; левом предручити; отклон
улево; поглед преко десног рамена
-десном одручењем заручити (према
стопалу леве, левом узручити ван,
длан ван, поглед преко десног рамена

левом корак у успон, предножити високо десну

одручити

искорак десном до почучња, левом став заножно
(испад) и сп.
-успоном на десној и замахом леве у згрчено
предножење окрет за 3600 – натколеница
хоризонтално, стопало ослонити о колено десне,
(истоимени окрет) и сп.
искорак левом зибом почучњем, став заножно десном
(ослонац на прсте) и сп.
-пренети тежину на леву, став одножно десном и сп.
почучњем на левој уз мали отклон удесно,
- зибом почучњем и отклоном улево пренос тежине
на десну,

одручење

0,20

0,20

узручити

0,40
одручити
- десном предручити доле, левом
одручити горе (код отклона удесно),
- десном талас одручењем до
узручења, левом таласом одручењем
приручити (код почучња на обе),
- десном таласом кроз одручење
приручити (код усправа)
дланови о бокове, прсти напред,
засук удесно, поглед улево
одсук, мали засук улево

-опружањем десне прикључити леву
(завршни положај: став спетни, приручити)
став на левој, згрчено предножити десну, ослонац на
полупрсте у висини прстију стајне ноге
успоном и окретом за 450 улево став на пуном
стопалу десне, згрчено предножити леву, ослонац на
полупрсте у висини прстију стајне ноге (лицем према
ГД углу)
-левом краћи корак напред, десном корак зибом
-одсук, предручењем хоризонталним
почучњем, кораци у успону л.д.л. (валцер) и сп.
луковима – лева изнад десне одручењем одручити горе

0,30

0,20

IX
1-2
3-4
X
1-2
3-4
XI
1-4

XII
1-4
XIII
1-2

3-4

XIV
1-4
XV
1-4
XVI
1-4

- левом краћи корак напред, десном корак зибом
почучњем, кораци у успону л.д.л. (валцер) и сп.
корак десном, прикључити леву и сп.

- таласом у одручењу узручити

-малим почучњем и опружањем ногу колут напред
до почучња и сп.

-обухватити потколенице,
приручити,

0.20

-суножним одскоком скок са згрченим
предножењем, доскок суножно, став спетни

-предручењем приручењем заручити

0,40

окретом за 450 улево (лицем према десној линији) и
корацима уназад кроз успон до става на пуном
стопалу стајне и згрченог предножења слободне,
ослонцем прстима о тло – три корака: л.д.л у
споријем и

корак левом: руке о бокове, прсти
напред, засук удесно, поглед удесно
корак д: одручити левом, засук улево;
поглед улево
корак д: приручити, одсук, поглед
право

још три: д.л.д. у бржем ритму

0,20

кораци д.л.д.: одручењем узручити

прикључити и пренети тежину на леву и сп.
десном згрченим предножењем унутра хоризонтални
лук коленом до одножења ( потколеница испод
натколенице, у положају згрченог предножења
вертикално и окреће се до згрченог одножења,
потколеница хоризонтално испред леве) и сп.
опружањем до високог одножења
окретом за 900 улево (лицем према доњој линији)
искорак у став на десној, став заножно левом
претклоном хоризонтално и високом заножењем леве
вага,
усклон до успона, лева иза десне
предножењем десне премет странце упором са
окретом за 1800 улево до става у успону на левој,
прикључити десну иза леве (лицем према горњој
линији)
-грчењем десне, колут назад до клека на десној,
став одножно левом и сп. прикључењем леве поред
десне (клек)и сп.
0

XVII
1-4

-седом преко десног бока, окретом за 45 лећи на
десну страну тела (лицем према горњој страници) и
сп.

XVIII
1-4

окретом улево за 900 лећи на леђа, истовремено
високо предножити левом према грудима и
кружењем преко одножења спустити на тло, десном
са закашњењем предножити високо према грудима,
(тањир), завршни положај: лева пружена на тлу, десна
у згрченом предножењу, ослонац на тлу

одручењем заручити,
одручити, засук улево и одсук

0,20
узручити,
таласом предручењем приручити
(заручити)
десном приручењем узручити,
левом
одручењем узручити
узручити

0,30

0,50
0,20
клек – приручити и сп.
-чеоним круговима обема удесно и
нагоре упором оба длана о тло (лева
поред десног бока, десна одручењем
доле, у линији са левом), клизањем
десне по тлу према десној страници,
ослонцем леве згрчено у висини
струка
-одручити десном, предручењем и
узручењем леве одручити, ослонити
дланове о тло - у моменту
симетричног разножења обе руке су
на тлу,
- у завршном положају подићи груди,

0,20

XIX
1-2

истовремено пружити десну ногу, згрчити леву
(промена положаја)

3-4

истовремено пружити леву, згрчити десну (промена
положаја)
истовремено пружити десну, згрчити леву (промена
положаја) и сп. преко левог колена окрет за 900 улево
до упора клечећег на левој, став одножно десном
(тело под углом 450 од у односу на тло)
окретом за 900 (лицем према десној страници)
прукључити десну поред леве до седа на петама

XX
1-4
XXI
1-2

3-4

клек на левој, згрченим предножењем десне усправ
до става на десној, став заножно левом

ослонити се главом (између темена и
потиљка) о тло
предручењем згрчити руке у
висини груди, длановима
обухватити рамена
згрченим предручењем одручити;
подићи груди
приручењем и предручењем
узручити десном

0,20

десном бочним луком уназад до
ослонца о тло длановима обе у
узручењу; дубоки претклон (у седу на
петама)
предручењем, узручењем и
одручењем заручити; мали претклон
главом, поглед доле, усклон, поглед
право

0,20

УКУПНО

5,00

НАПОМЕНЕ ЗА ОПИСЕ САСТАВА НА ГРЕДИ И ТЛУ
1.
на снимку гимнастичарка, често, заузима положај „одручења горе“ што се приписује
њеном стилу вежбања.
- у тексту, на основу консултација са ауторима састава, то би требало да буде одручење, и
тако се описује,
- када у опису покрета стоји: одручити горе – тада га треба тако и извести;
2.
почучањ на једној нози, друга је у ставупредножно, одножно или заножно – опис
положаја када је тежина тела на стајној нози;
испад- исти положај, тежина тела је распоређена на обе ноге.
I - IV РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА
ПРЕСКОК ПРЕКО ШВЕДСКОГ САНДУКА
Одскочна даска, шведски сандук у висини 40 цм и доскочиште, струњаче 20 цм.
Залетом и суножним одскоком прескочити шведски сандук са предножним разножењем
(стопала су изнад кукова), са изразитом вертикалним компонентом и претклоном изнад
сандука (у узлазној фази лета предручити горе, у силазној фази и код доскока предручењем
ван одручити, усправ – приручењем заручити)..................5,00

1.
2.
3.
4.
5.

САСТАВ НА НИЖОЈ ПРИТЦИ ДВОВИСИНСКОГ РАЗБОЈА
опис
Одскочна даска испред н/п
Почетни положај: чеоно према н/п, удаљеност неколико корака од даске
залетом и суножним одскоком наскок ковртљајем назад у упору предњем (до упора
предњег) и сп.
премах одножно до седа јашућег,
прехват у потхват и сп. ковртљај напред у упору јашућем,
сед јашући и премахом одножно заножном упор стражњи и сп.
међузамахом уназад, високим предножењем опружањем и одбијањем од притке
саскок унапред са оретом за 900 са фазом лета (предношка са окретом за 900са
фазом лета), доскок боком према притци
УКУПНО

бодови
1.50
0,50
1,50
0,50
1,00
5,00

САСТАВ НА ВИСОКОЈ ГРЕДИ
опис

бодови

Почетни положај: чеоно према десном крају
греде, на одскочној дасци, хват суручно у ширини
рамена
наскок
-суножним одскоком наскок у упор чучећи на
левој, ослонац одножно десном,
-окрет у чучњу на на левој за 900 улево, десном
поред греде чучањ, десна испред леве,
прва дужина
-усправ у успон,
-кораци у успону л.д. л. спуст на пуна стопала обе
и сп. згрчено предножити десну, натколеница
хоризонтално, стопало ослоњено о колено леве и
сп.

корак десном, кораком и одскоком леве далековисоки скок са извлачењем, доскок на десну,
прикључити леву иза десне,
-корак и окрет на десној удесно за 1800 са
згрченим предножењем леве и сп (истоимени)
-корак левом, став заножни десном,
два трчећа корака са забацивањем потколеница,
д.л, други до почучња на левој, став предножно
десно,
корак десном испред леве - близу, и сп. суножми,
одскоком скок пруженим телом са померањем,
доскок лева испред десне, близу, усправ,
кораци д.л, корак у став на десној, став заножно
левом и сп. претклоном и високим заножењем
леве вага, усклон до става на десној, став заножно
левом
корак левом, кораком десне окрет за 900 улево,
прикључити десну и сп. почучањ,
-усправ
-почучњем и суножним одскоком саскок са
предножним разножењем и претклоном,
опружање, доскок леђима према греди

УКУПНО

0,40
предручити левом, длан доле,
предручењем узручити десном, длан ван
-приручити левом, предручењем
приручити десном
-истовремено бочни круг уназад левом и
бочни круг унапред десном (млин) –
/код искорака десном обе су у узручењу,
код корака левом обе су у приручењу/,
код става са згрченим предножењем
левом одручењем узручити, десном
одручити
одручити, код припреме за одскок
приручити, код скока левом
предручитидесном одручити
-предручити улучено десном, узручити
обема
- одручити, приближити лопатице, груди
напред
трчећи кораци – одручити, у ставу
предручити левом, длан доле, узручити
десном, длан ван
припрема за скок – заручити, одскок и
фаза лета – приручењем и предручењем
узручити, усправ – малим таласом
одручити
кораци – узручити, вага – одручењем
заручити ван, труп хоризонтално, глава у
заклону, код усклона приручењем и
предручењем узручити
предручити згрчено, укрштено испред
груди, десна испред леве; претклон
главом, поглед доле
-узручити и сп. таласом у одручењу
заручити,
- приручењем и предручењем предручити
ван, код доскока одручити горе

0,40

0,40

0,80
0,60

0,20

0,60

0,50
0,30

0,80
5,00

САСТАВ НА ТЛУ
горња линија
ГЛ

ГД
I

XIII:3-4

лева линија

ГЛ = горњи леви угао
ГД = горњи десни угао
ДЛ = доњи леви угао
ДД = доњи десни угао

XI
XXX десна линија

или линија ДД -ГД
XXVII
IV VII-4 XXI

ДЛ

доња линија

ДД

Опис
Такт
I
1
2
3

4
II
1-2

3-4

покрети и кретања ногама
почетни положај: у ГЛ углу лицем према ДД углу
став спетни приручити
предтакт
почучањ на десној, став одножно левом

0,10

назад)

окретм за 900 удесно (лицем према доњој линији
или десним боком према левој левој), корак и
одручити
одскок десном, у фази лета прикључити леву, докок
на леву (галоп, шасе) и сп.
корак и одскок десном, скок са променом ногу у
приручењем чеони кругови надоле (до
згрченом предножењу, доскок на леву (мачији
одручења), десна испред леве
скок)

трчећи корак десном, кораком и одскоком леве
далеко-високи скок, доскок на десну и сп.

4

левом корак напред малим зибом почучњем до
става на левој, став заножно десном

4

покрети и кретања: руке, труп, поглед

десном одручити горе, левом
предручити
опружањем ногу и ниским поскоком (непосредно
руке о бокове, засуком улево за 450,
изнад тла), почучањ на левој, став одножно десном окрет у зглобу кука десне (у став
заножно); поглед преко десног рамена
одсуком, успон на да левој, згрчено предножити предручењем узручити десном,
предручити левом
десну (стопало у висини колена леве, мало

III
1-3

IV
1-3

Бодови

-окретом за 900 на левој, зибом почучњем и
кораком десне удесно пренети тежину у почучањ
на десној (лицем према ГЛ углу), левом дотик
одножно и сп.
- привлачењем по тлу корак укрштено левом
испред десне, кораком десном удесно промена
правца за 900 (лицем према десној линији) и окрет
за у почучањ, левом дотик одножно - привући леву
по тлу до
става на десној, лева згрчена - потколеницом
високо заножити – колена су једно поред другог

код корака и скока приручењем
одручити горе, код доскока
одручити
предручењем ван узручити ван,
дланови ван

0,30

0,40

-грчењем десне чеони лук унутра и доле
до одручења горе, лева о бок,
-узручењем и грчењем десне чеони круг
унутра и доле – до узручења, длан ван;
левом предручити; отклон улево;
поглед преко десног рамена
-десном одручењем заручити (према
стопалу леве, левом узручити ван,
длан ван, поглед преко десног рамена

0,20
V
1-2

левом корак у успон, предножити високо десну

одручити

3-4

искорак десном до почучња, левом став заножно
(испад) и сп.

одручење

VI
1-3

-успоном на десној и замахом леве у згрчено
предножење окрет за 3600 – натколеница
хоризонтално, стопало ослонити о колено десне,
(истоимени окрет) и сп.
искорак левом зибом почучњем, став заножно
десном (ослонац на прсте) и сп.
-пренети тежину на леву, став одножно десном и
сп. почучњем на левој уз мали отклон удесно,
- зибом почучњем и отклоном улево пренос тежине
на десну,

узручити

4
VII
1-2

-опружањем десне прикључити леву
(завршни положај: став спетни, приручити)

3
4
VIII
1-2
3-4
IX
1-2
3-4
X
1-2
3-4
XI
1-4

XII
1-4
XIII
1-2

3-4

одручењем и сп.таласом приручити
- десном предручити доле, левом
одручити горе (код отклона удесно),
- десном талас одручењем до узручења,
левом таласом одручењем приручити
(код почучња на обе),
- десном таласом кроз одручење
приручити (код усправа)

0,30

0,20

став на левој, згрчено предножити десну, ослонац
на полупрсте у висини прстију стајне ноге
успоном и окретом за 900 улево став на пуном
стопалу десне, згрчено предножити леву, ослонац
на полупрсте у висини прстију стајне ноге (лицем
према ГД углу)
-левом краћи корак напред, десном корак зибом
почучњем, кораци у успону л.д.л. (валцер) и сп.

дланови о бокове, прсти напред, засук
удесно, поглед улево
одсук, мали засук улево

- левом краћи корак напред, десном корак зибом
почучњем, кораци у успону л.д.л. (валцер) и сп.
корак десном, прикључити леву и сп.

- таласом у одручењу узручити

0,10

-малим почучњем и опружањем ногу колут напред
до почучња и сп.
-суножним одскоком скок са окретом за 3600
удесно предножењем, доскок суножно, став
спетни
окретом за 450 улево (лицем према десној линији)
и корацима уназад кроз успон до става на пуном
стопалу стајне и згрченог предножења слободне,
ослонцем прстима о тло – три корака: л.д.л у
споријем и

-обухватити потколенице,
приручити,
-предручењем приручењем заручити

0,40

још три: д.л.д. у бржем ритму
прикључити и пренети тежину на леву и сп.
десном згрченим предножењем унутра
хоризонтални лук коленом до одножења,
потколеница испод натколенице, у положају
згрченог предножења вертикално и окреће до
згрченог одножења, потколеница хоризонтално
испред леве и сп. опружањем до високог
одножења
окретом за 900 улево (лицем према доњој линији)
искорак у став на десној, став заножно левом

кораци д.л.д.: одручењем узручити
одручењем заручити,
одручити, засук улево и одсук

-одсук, предручењем хоризонталним
луковима – лева изнад десне одручењем одручити горе

корак левом: руке о бокове, прсти
напред, засук удесно, поглед удесно
корак д: одручити левом, засук улево;
поглед улево
корак д: приручити, одсук, поглед право

узручити,
таласом предручењем приручити

0,10

0,40

XIV
1-4

претклоном хоризонтално и високом заножењем
леве вага,
усклон до успона, лева иза десне

десном приручењем узручити, левом

XV
1-4

предножењем десне премет странце упором са
окретом за 1800 улево до става у успону на левој,
прикључити десну иза леве (лицем према горњој
линији)
-грчењем десне, колут назад до клека на десној,
став одножно левом и сп. прикључењем леве поред
десне (клек)и сп.

узручити

XVI
1-4

0

одручењем узручити

0,40

клек – приручити и сп.

XVII
1-4

-седом преко десног бока, окретом за 45 лећи на
десну страну тела (лицем према горњој страници) и
сп.

-чеоним круговима обема удесно и
нагоре упором оба длана о тло (лева
поред десног бока, десна одручењем
доле, у линији са левом), клизањем
десне по тлу према десној страници,
ослонцем леве згрчено у висини струка

XVIII
1-4

окретом улево за 900 лећи на леђа, истовремено
високо предножити левом према грудима и
кружењем преко одножења спустити на тло,
десном са закашњењем предножити високо према
грудима, (тањир), завршни положај: лева пружена
на тлу, десна у згрченом предножењу, ослонац на
тлу

-одручити десном, предручењем и
узручењем одручити левом, ослонити
дланове о тло - у моменту симетричног
разножења обе руке су на тлу,
- у завршном положају подићи груди,
ослонити се главом (између темена и
потиљка) о тло

истовремено пружити десну ногу, згрчити леву
(промена положаја)
истовремено пружити леву, згрчити десну (промена
положаја)
истовремено пружити десну, згрчити леву (промена
положаја) и сп. преко левог колена окрет за 900
улево до упора клечећег на левој, став одножно
десном (тело под углом 450 од у односу на тло)
окретом за 900 (лицем према десној страници)
прукључити десну поред леве до седа на петама

предручењем згрчити руке у висини
гкуди, длановима обухватити рамена
згрченим предручењем одручити;
подићи груди
приручењем и предручењем узручити
десном

XIX
1-2
3-4
XX
1-4
XXI
1-2
3-4

клек на левој, згрченим предножењем десне усправ
до става на десној, став заножно левом

XXII
1-2

-поскоком почучањ десној, левом став одножно,

3-4
XXIII
1-2
3-4
XXIV
1-2
3-4

-поскоком и окретом за 450 почучањ на левој, став
однозно десном (лицем према ДД углу),
-поскок у почучањ на левој, став предножно
десном и сп.
- поскоком у месту промена ногу у почучањ на
десној, у став предножно левом и сп.
-корак левом, корак и одскок десном, у фази лета
прикључити леву, доскок на леву (галоп, шасе),
-корак и одскок десном скок са променом ногу у
предножењу (маказицеизнад хоризонтале),
доскок на леву,

десном бочним луком уназад до
ослонца о тло длановима обе у
узручењу; дубоки претклон (у седу на
петама)
предручењем, узручењем и одручењем
заручити; мали претклон главом, поглед
доле, усклон, поглед право
-лева о бок, десном одручењем доле и
предручењем хоризонтална осмица
(испред тела)
-десна о бок, десном одручењем доле и
предручењем хоризонтална осмица
(испред тела)
-предручењем улучено бочни кругови,
удесно доле и уназад; засук удесно (до
предручења)
- боцни кругови улево до одручења
доле левом, десном предручењем
предручити доле и сп.
-десном хоризонтални круг до
одручења и сп.
-приручењем и предручењем узручити

0,30

0,20

0,30

XXV
1-2

десном корак напред, левом корак улево и сп.
зибом почучњем (са десне на леву) и окретом за
450 удесно пренети тежину у став на левој, став
одножно десном (лицем према доњој страници)

предручењем приручити и таласом
левом узручити ван, десном одручити
доле (косо у линији); поглед десно доле

3-4

пренети тежину у почучањ на десној, став одножно
левом и сп

XXVI
1-2

опружањем ногу и преносом тежине став на левој,
десном став одножно

левом таласом одручити доле, десном
таласом одручењем узручити ван (косо
у линији); поглед лево доле
предручењем укрштено, лева изнад
десне, предручити згрчено у висини
груди, длановима обухватити рамена,
прсти према лопатицама

3-4

успоном на левој окрет 450 удесно, десном згрчено
предножити, натколеница хоризонтално, прсте
ослонити у висини колена леве (лицем према ГД
углу)
кораком десне и замахом леве став у упору (на
шакама) – назначити вертикалу, предножењем
десне став на десној, прикључити леву и сп.

одручењем ван узручити

почучањ, суножни одскоки доскоком на леву
малим предножењем десне, искораком десне и
замахом леве премет странце упором са окретом
за 1800 удесно, доскок суножно (рондат) и сп.
суножним одскоком скок пружено, доскок суножно
у почучањ
усправом корак десном удесно са окретом за 450
улево (лицем према десној страници) до става у
почучњу на десној, став одножно левом
опружањем обе ноге и преносом тежине у почучањ
на левој, став одножно десном

предручењем узручити

опружањем леве окрет у за 1800 удесно, десну
погрчену укрстити испред леве (колено испред
колена леве, потколеница поред потколенице леве
са леве стране), ослонити предњом страном
полупрстију о тло

левом приручењем предручити, длан
доле, десном узручити, раме мало
уназад, длан ван; поглед право

XXVII
1-4
XXVIII
1-4

XIX
1-2
3-4
XXX

предручењем и приручењем заручити,
усправ

код скока предручењем узручити,
код доскока узручењем приручити
предручити левом, одручити десном;
засук удесно; поглед преко левог
рамена
предручењем доле одручити левом,
хоризонталним луком предручити
десном; поглед преко десног рамена

0,20

0,40

0,50

0,20

УКУПНО
5,00
НАПОМЕНЕ ЗА ОПИСЕ САСТАВА НА ГРЕДИ И ТЛУ:
1.
на снимку гимнастичарка, често, заузима положај „одручења горе“ што се приписује
њеном стилу вежбања.
- у тексту, на основу консултација са ауторима састава, то би требало да буде одручење, и
тако се описује,
- када у опису покрета стоји: одручити горе – тада га треба тако и извести;
2.
почучањ на једној нози, друга је у ставупредножно, одножно или заножно – опис
положаја када је тежина тела на стајној нози;
испад - исти положај, тежина тела је распоређена на обе ноге.

ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ НА ШКОЛСКИМ
СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ГИМНАСТИЦИ
- УЧЕНИЦЕ –
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ САСТАВА
Правила за оцењивање обавезних састава у спортској гимнастици за ученице заснивају се на
Правилнику за оцењивање, која се примењују на гимнастичким такмичењима (којима је
основа Правилник Међународне гимнастичке организације - ФИГ-а). Правилник је
прилагођен потребама школског такмичења.
Члан 1.
ПРАВА ТАКМИЧАРКЕ
Свака такмичарка мора бити упозната са Правилником о оцењивању и понашати се према
правилима.
Такмичарки се гарантује право на:
• Коректно и фер суђење,
• Јавно добијање оцене одмах након њене изведбе,
• Добијање званичног билтена са оствареним резултатима.
Коришћење справа:
• Додатна струњача не може се померати током извођења састава.
• Дозвољено је постављање одскочне даске наструњачу.
• Са дозволом врховне суткиње, а у случају дилеме руководство такмичења, такмичарка
може поновити цео састав, ако је био прекинут из других разлога, а не кривицом
такмичарке.
Загревање:
Почетак и крај загревања сигнализира особа задужена од стране техничког организатора.
Ако се у том тренутку такмичарка спрема за прескок, или је још увек на справи, може
завршити започет састав.
ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРКИ
Гимнастичка опрема
• Такмичарка мора носити коректну спортску, непровидну опрему или дрес из једног дела
са хеланкама до чланка.
• Може носити хеланке исте боје као дрес, испод или преко дреса.
• Деколте напред и на леђима мора бити пригодан.
• Дрес може бити са или без рукава.
• Дрес мора бити идентичан за целу екипу.
• Никакав накит не може се носити изузев малих фиксних минђуша.
• Сунђери на куковима или на неком другом месту нису дозвољени.
• Кожице су дозвољене на двовисинском разбоју, бандаж мора бити беж боје.
• Ношење гимнастичких патика је дозвољено.
ПРАВИЛА ЗА ТАКМИЧАРКЕ
• На почетку и по завршетку састава такмичарка се мора на адекватан начин представити
подизањем једне или обе руке врховној суткињи на справи.
• Мора пратити знак врховне суткиње за почетак састава.
• Мора почети састав у року од 30 секунди од датог знака.
• Мора напустити справу одмах након завршетка састава.
• Након пада мора у одређено време наставити састав.
• Мора избегавати било какво недисциплиновано понашање.
• Мора обавестити врховну суткињу о напуштању такмичења.
• Не може разговарати са суткињама.
• Мора присуствовати проглашењу резултата.

Члан 2.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАСТАВНИКА
Свака екипа која наступа на такмичењу мора имати наставника поред справе.
Сваки наставник мора знати Правилник о оцењивању и понашати се у складу са правилима.
Наставници се морају понашати фер и спортски за време такмичења, а посебно на справама,
током промене справа и проглашењу резултата. Наставник доставља редослед наступа на
такмичењу.
Наставнику је дозвољено:
• Да асистира такмичарке током загревања на свим справама,
• На прескоку припрема даску и стоји код доскока у случају пада,
• Да склони даску код наскока на разбој и греду,
Наставнику није дозвољено:
• Да даје сигнале такмичаркама,
• Омета поглед суткињама,
• Да разговара са суткињама,
• Да одуговлачи такмичење.
Број наставника у сали:
• 2 наставника од којих је једна жена или 2 наставнице (уколико се наступа са екипом),
• 1 наставник, мушкарац или жена, (уколико наступају појединке).
Члан 3.
ПРАВИЛА ЗА СУТКИЊЕ
Све суткиње морају имати положен судијски испит за важећи Олимпијски циклус (најмање
за националне судије Ц програма, Правила за судије ГСС). Суткиња може бити наставник
школе.
Суткиње имају обавезу да:
• Присуствују судијском састанку сат времена пре почетка такмичења,
• Буду тачне,
• Носе прописану униформу (тамно плаво (црно) одело – сукњу или панталоне и белу
блузу),
• Да се припреми за суђење на одређеној справи,
• Оцењује сваки састав правилно, брзо и објективно, фер и увек у корист такмичарке.
Током такмичења суткиња не сме:
• Да напушта своје место без сагласности Врховне суткиње,
• Да контактира или дискутује са другим особама (суткињама, наставницима).
Свака суткиња је у потпуности самостално одговорна за своју оцену. У случају интервенције
Врховне суткиње, суткиња има право да образложи своју оцену, да се сложи или не са
предложеним изменама, али и да поступи по инструкцијама Врховне суткиње.
САСТАВ СУДИЈСКИХ КОМИСИЈА И НАЧИН РАДА СУТКИЊА
• На свакој справи оцењују четири, три или две суткиње(зависи од нивоа такмичења).
Једна суткиња је врховна -Д суткиња и одговорна за оцењивање Д, а остале су бодовне Е суткиње). Врховна суткиња може обављати и функцију бодовне суткиње.
• Врховна суткиња се налази под углом од 90о у односу на осу справе, а бодовне се
распоређују са леве и десне стране врховне суткиње.
• Суткиње самостално доносе оцену и саопштавају је врховној суткињи, која израчунава
коначну оцену.
• Изузетно, уз сагласност организатора, комисију може чинити само једна суткиња.
ДОНОШЕЊЕ КОНАЧНЕ ОЦЕНЕ
Оцена на свакој справи се састоји од 2 посебне оцене: Д оцене и Е оцене.
Д ОЦЕНАје оцена за садржај (вредност) састава или прескока. Свака елемент или скуп
елемената у обавезном саставу носи одређену вредност (изражену у бодовима) које се налазе

у табели описа састава. Сабирањем њихових вредности добија се Д оцена, која може да
износи максимално 5.00 бодова. Уколико се неки елеменат не изведе, или се изведе са
великом грешком, Д оцена се умањује за вредност непризнатог елемента.
Е ОЦЕНА се добија као просечна оцена бодовних судија и подразумева оцену за
изведбу.Такмичарка за савршену изведбу може добити максимално 10.00 бодова. За грешке у
изведби, суткиње додељују одбитке за опште грешке и специфичне грешке на справама.
Коначна оцена се добија сабирањем Д и Е оцене. Укупни резултат у вишебоју се добија
сабирањем коначних оцена добијених на свим справама.
КОНАЧНА ОЦЕНА
Коначна оцена добија се сабирањем Д и Е оцене.
Пример:
Д оцена – 4.00
Е оцена – 8.90 (Судија 1 – 9.00, Судија 2 – 8.80)
Коначна оцена – 4.00 + 8.90 = 12.90
Резултат екипе се израчунава тако што се сабирају три највеће оцене на свакој справи, а
затим се сабира резултат екипе на свакој справи.Тако се одређује екипни пласман на
такмичењу.
РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА
Чланови комисије која руководи такмичењем су: руководилац такмичења, врховна суткиња
и представник домаћина. Руководство такмичења реагује на неправилности у вези са
спровођењем такмичења. Организатори (Савез за школски спорт Србије и Гимнастички савез
Србије предлажу чланове руководства такмичења).
Члан 4.
ОЦЕЊИВАЊЕ САСТАВА
1. Опис састава садржи вредности појединих елемената из састава.
2. Уколико такмичарка не изведе неки елемент, његова вредност се одбија у целини.
3. Обавезни састави се могу, у целини или у деловима, извести у супротну страну од
описане стране. У том случају правац и смер кретања не могу бити измењени. Код
састава на греди или тлу, за промену извођења одређеног елемента могу се додати или
одузети један до два корака. При томе не сме доћи до олакшања одређене везе (корак се
одузима или додаје пре везе између два или више елемента).
Члан 5.
ГРЕШКЕ И ОДБИЦИ
Општи одбици се односе на одузимање одређеног броја бодова за грешке, које се појављују
приликом извођења на свим справама.
Грешке:
• опште грешке
• грешке у држању тела
• грешке у техници
• грешке у понашању такмичарке (ученице), наставника
Наведене грешке могу бити:
• мале грешке, за које се одбија
• средње грешке, за које се одбија
• велике грешке, за које се одбија
• веома велике грешке

0.10 бода
0.30 бода
0.50 бода
1.00 бода

Врсте грешака и одбици за њих приказани су у табели 1.
На основу обавезног прескока и описа састава на справама (разбој, греда, партер), наведених
одбитака за поједине елементе, таблице опших грешака, као и специфичних грешака на
појединим справама, могуће је објективно оцењивање обавезних састава.

Табела 1. ОПШТЕ ГРЕШКЕ

ОПШТЕ ГРЕШКЕ

Мале

Средње

Грешке у држању ногу, руку и стопала
Дотик справе или тла
Паузе за концентрацију дуже од 2 сец.,
Губитак равнотеже – кружење
рукама,додатни један или два корака,
поскок, несигуран доскок
Пад на глутеусе или колена, на справу
илипоред справе
Дубоки чучањ

0.10

0.30
0.30

Ударање справе стопалима
Ударање струњаче стопалима
Дотик справе стопалима
Дотик струњаче
Кратко опирање о справу (тло) или кратко
хватање за справу једном или обема рукама
Међуњих
Недовљна амплитуда елемента
Растављене ноге или колена
Понашање такмичарке(ученице):
• такмичарка се није представила
• загрева се након знака за прекид
• не започиње састав на знак суткиње
• недозвољена опрема, накит и бандаж
• разговара са судијама
• неспортско понашање

Велике и
веома
велике
0.50
0.50

0.10
0.10

0.30

1.00
0.50
0.50
1.00
0.30
0.50
1.00

0.50
с.п.0.10
с.п.0.10

0.30
0.30
по
0.30 од
коначне
оцене
(за све
прекршаје)

•

наступ погрешним редоследом

1.00 од
збира екипе

•

некоректна одећа (екипа мора да има
једнообразну одећу) – одбијање се врши
од укупног броја бодова за екипу на
започетој справи

1.00од
збира екипе

•
•
•

започиње састав без датог знака за
почетак - оцена је 0.00
напушта простор за такмичење –
дисквалификација
напушта свечено проглашење – нема
пласмана

Понашање наставника:
•

асистенција у току састава, саскока

•

асистенција код прескока – 0.00

•

асистенција - дотик такмичарке
давање знакова такмичарки
дотик справе
заклањање видика суткињама

•
•
•
•
•
•
•

с.п. 1.00 од
конач.оцене

с.п.0.50
с.п.0.50
с.п. 0.30
с.п. 0.30

недозвољено присуство наставника
поред справе
коришћење недозвољене струњаче
коришћење додатне подлоге испод даске
непрописно коришћење магнезијума

0.50
0.50
0.50
0.50

Члан 6.
СПЕЦИФИЧНОСТИ ОЦЕЊИВАЊА НА ПОЈЕДИНИМ СПРАВАМА
ПРЕСКОК
 Свака такмичарка има право на два прескока. За пласман се узима оцена бољег прескока.
 Дозвољено је да такмичарка изведе један додатни залет, а да, при томе, не дотакне даску
или справу. За следећи додатни залет одузима се 1.00 бод од коначне оцене за изведени
прескок.
 Место наставника је на страни доскока, са стране која не заклања видик суткињама.
СПЕЦИФИЧНЕ ГРЕШКЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прескок не одговара распису............................................................. 0,00
Асистенција наставника .................................................................... 0,00
Асистенција наставника код доскока................................................ 0,00
Недовољна висина вертикалног скока.........................................до 0,50
Прерано разножење, прерано грчење ногу...................................до 0,50
Недовољна даљина доскока................................................................ 0,30
Мали корак унапред, мали поскок и несигуран доскок...............до 0,30
Два или више корака при доскоку, већи поскок при доскоку......... 0,50
Губитак правца..................................................................................... 0,30
Пад у упор, на колена и задњицу или сед при доскоку.................... 1,00
Дубоки чучањ....................................................................................... 0,50
Грешка у доскоку – није прво на стопала………………………..... 0,00

ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ
• Састав мора бити изведен без застоја и у одређеном ритму.
• У случају пада са справе такмичарка може наставити састав, уколико прекид није трајао
више од 30 секунди. У случају дужег прекида састав се сматра завршеним и оцењује се
само део до прекида.
СПЕЦИФИЧНЕ ГРЕШКЕ
 Залети за наскок са или без дотика даске, разбоја, без наскока ………..…. 1,00 од КО
 Пад на тло или справу....................................................................................... 1,00
 Дотик справе стопалима.................................................................................... 0,30
 Ударање справе стопалима……………………………………..….……..….. 0,50
 Дотик струњаче.................................................................................................. 0,50
 Подешавање хвата............................................................................................. 0,10
 Испуштање притке једном руком................................................................... 0,50
 Испуштање притке једном руком уз додатни упор о справу или тло.......... 1,00
 Лош ритам извођења елемената………………………………………..….… 0,10
 Додатни замах или међуњих ……………….................................................. 0,50
 Непотребан лагани дотик притке рукама или ногама................................... 0,30
 Прекид ритма – застој....................................................................................... 0,30
 Нема покушаја саскока................................................................................... 0,50
 Недовољна висина и дужина лета код саскока........................................ до 0,50
 Ударање струњаче стопалима……………………………………….……... 1,00
 Сваки корак или поскок након доскока................................................... с.п 0,10
 Губитак правца код саскока.............. ............................................................. 0,30
 Два или више корака при доскоку, већи поскок при доскоку.................... 0,50
 Дубоки чучањ ................................................................................................. 0,50
ГРЕДА
• У саставу на греди доминантна је способност одржавања равнотеже. Због тога се,
посебно, цени сигурност извођења састава, као и ритам, који не сме бити монотон. Сви
елементи и везе треба да буду изведени повезано, са одређеном динамиком.
• У случају пада са справе састав се може наставити, уколико прекид није трајао дуже од
10 секунди. Уколико је прекид дужи, састав се сматра завршеним и оцењује се до
момента пада.
• Дозвољено је да такмичарка изведе један додатни залет, а да, при томе, не дотакне даску
или справу. За следећи додатни залет одузима се 1.00 бод од коначне оцене.
СПЕЦИФИЧНЕ ГРЕШКЕ
 Пад на греду или тло............................................................................................ 1,00
 Други додатни залет за наскок............................................................................ 1,00 од КО
 Хват рукама за греду да би се избегао пад........................................................ 0,50
 Мали губитак равнотеже.............................................................................. с.п. 0,10
 Додатни покрет рукама или ногом ради одржавања равнотеже................ до 0,50
 Додатни ослонац ногом о греду ради одржавања равнотеже.......................... 0,30
 Недовољне амплитуде елемената (скокови, одножења, заножења)…...... до 0,30
 Скок нема фазу лета, не признаје се скок и одузима се вредност скока
 Несигурни окрети........................................................................................... до 0,30
 Окрет није завршен - не признаје се, одузима се вредност
 Монотонија у ритму у целом саставу................................................................ 0,50
 Недостатак коришћења целе греде………………………...…….….….…….. 0,10
 Непотребнапауза ………....……………………………………...…….….. с.п. 0,10
 Нема покушаја саскока........................................................................................ 0,50







Недовољна висина и дужина фазе лета код саскока ................................... до 0,50
Корак или поскок приликом доскока........................................................... с.п 0,10
Губитак правца..................................................................................................... 0,30
Пад у упор, на колена или сед при доскоку........................................................1,00
Дубок чучањ.......................................................................................................... 0,50

ПАРТЕР
Приликом оцењивања саставана партеру посебну пажњу треба обратити на:
• Сигурност у извођењу акробатских елемената
• Сигурност у извођењу ритмичких елемената (скокови, окрети, равнотеже)
• Амплитуде покрета и кретања
• Држање тела
• Координацију покрета и кретања
• Усклађеност са музиком (ритам и темпо)
• Током вежбања на партеру није дозвољена асистенција
СПЕЦИФИЧНЕ ГРЕШКЕ
• Пад на тло.................................................................................................................... 1,00
• Додатни покрет рукама или ногом ради одржавања равнотеже....................... до 0,30
• Недовољне амплитуде елемената (скокови, одножења, заножења)................. до 0,30
• Скок нема фазу лета, не признаје се скок и одузима се вредност скока-(Д суткиња)
• Несигурни окрети.................................................................................................. до 0,30
• Окрет није завршен - не признаје се,одузима се вредност окрета- (Д суткиња)
• Монотонија у ритму у целом саставу....................................................................... 0,50
• Лагани упор рукама код доскока.............................................................................. 0,50
• Мали корак или поскок приликом доскока........................................................ по 0,10
• Тврд или несигуран доскок....................................................................................... 0,30
• Губитак правца целог састава................................................................................... 0,30
• Дубок чучањ............................................................................................................... 0,50
• Неусклађеност музике и покрета........................................................................ до 0,30
ОБАВЕЗНИ САСТАВИ ЗА УЧЕНИКЕ
ОСНОВНЕ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
УЧЕНИЦИ I - IV РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Партер:

Став спетни, приручити
Део
I
II
III

IV
V
VI

ОПИС ВЕЖБЕ
Одручењем, одножити десном, испад у десно до чучња, и сп. одразом десном ногом
приножити са приручењем;
одручењем, одножити левом, испад у лево до чучња, и сп. одразом левом ногом
приножити са приручењем;
високим предножењем (стопало изнад нивоа кука) искорак левом - десном, са
узручењем чеона вага (стајна и нога у заножењу потпуно опружене, пета заножене
ноге изнад нивоа рамена), издржај 2", усправ до става спетног, приручити
чучањ, предручити, потпуним опружањем колена колут напред (колена савити тек у
фази поваљке), спојено скок у вис (опруженим телом) замахом кроз предручење, до
узручења са окретом од 180о и спојено;
чучањ, колут назад, спојено, поваљка, назад до става на плећима опирањем пруженим
рукама о тло, издржај 2”;
опруженим ногама поваљка напред до седа разножно, претклоном одурчити (груди
припојене уз тло, леђа равна, ноге опружене), издржај 2”;

Вредн.
0.50
0.50
1.00

1.00
1.50
1.50

VII колут назад разножно, до претклона (труп водоравно) у ставу раскорачно, одручити;
VIII замахом до узручења, одскок до става спретног;
високим предножењем (стопало изнад нивоа кука) левом-досном, уз одручење, окрет
IX за 90О у лево-десно, премет странце у лево-десно, кроз став раскорачно и одручење
приножити у став спетни, приручити.
″Д″ ОЦЕНА

1.00
0.50
2.50
10.00

Коњ са хватаљкама
Део ОПИС ВЕЖБЕ

Вредн.

I
Чеоно иза коња, наскок у упор предњи на хватаљкама (нагласити активан упор);
II премах одножно десном напред до упора јашућег (нагласити);
III премах одножно левом напред до упора стражњег (нагласити);
IV премах одножно десном назад до упора јашућег (нагласити),
V премах одножно левом назад до упора предњег (нагласити);
VI суножни провлак грчено између хватаљки и одривом рукама, предношка сакок.
″Д″ ОЦЕНА

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.50
10.00

Вежба се може започети и левом ногом. Дозвољена употреба одскочне даске приликом наскока.

Кругови
Висина кругова минимум 180цм (од струњаче)
Део ОПИС ВЕЖБЕ
Из виса предњег, вучењем грчено (пружене руке, грчене ноге) до виса узнето (ноге
хоризонтално и потпуно савијање у згл. кука), назначити;
II вис стрмоглаво (тело потпуно опружено и вертикално), назначити;
III вис узнето, назначити;
вис стражњи (глава у заклону, тело оптимално опружено, угао у раменом згл. већи од
IV
100О), назначити;
V саскок пуштањем кругова и узручењем у фази лета.
″Д″ ОЦЕНА
I

Вредн.
3.00
3.00
1.00
2.00
1.00
10.00

Прескок
Козлић висине 110 цм
I

ПРЕСКОК

Вредн.

Разношка (маx. заножење 45О)

10.00

Разбој
Висина разбоја 150 цм (од струњаче)
Део ОПИС ВЕЖБЕ
I
II
III
IV
V

Наскоком у потпор, предњихом упор до седа разножно на приткама, нагласити
опружањем у згл. кука;
пресед - премах десном унутар притке, са окретом у десно за 90О у упор лежећи за
рукама чеоно и спојено премах одножно левом напред унутар притки са окретом у
десно за 90О у упор седећи разножно пред рукама (метања)
сножити до предноса, издржај 2”;
разножењем, упор седећи разножно пред рукама, нагласити;
премах десном (левом) ногом преко леве притке и окретом 180О око упорне руке саскок
одбочно.

Вредн.

3.00
1.50
3.00
0.50
2.00

″Д″ ОЦЕНА

10.00

Вратило – дочелно вратило
Део ОПИС ВЕЖБЕ
Из згиба стојећег, сунужним одразом узмак опруженим ногама до упора предњег,
назначити упор предњи;
суножним замахом назад, ковртљај назад опруженим телом и опруженим рукама до
II
упора предњег, и спојено,
III суножним замахом назад (изнад 30О од хоризонтале рамена), одњихом саскок.
″Д″ ОЦЕНА
I

Вредн.

3.00
3.50
3.50
10.00

УЧЕНИЦИ V - VI РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Партер
Став спетни , приручити
Део

ОПИС ВЕЖБЕ

Високим предножењем искорак десном (левом) са узручењем, чеона вага, издржај 2",
усправ до става спетног, приручити;
замахом до узручења суножни поскок и спојено одскоком колут летећи у висини груди
II
и спојено,
замахом кроз предручење до узручења, суножни одскок са окретом 180 о доскоком
III
одскок са одручењем до става раскорачно;
предручити и дубоким претклоном колут назад разножно до става раскорачно са
IV
узручењем;
предручити и дубоким претклоном поваљка назад суножно до става на плећима,
V
опирањем пруженим рукама о тло, издржај 2";
VI поваљка напред до упора чучећег, усправ кроз предручење до узручења;
високим предножењем левом (десном), уз одручење окрет за 90 о у десно (лево), премет
VII странце у лево (десно), до става раскорачно и одручење приножити у став спетни,
пруручити;
суручним замахом кроз предручење до узручење скок са окретом 360о, до става спетног
VIII
са одручењем.
″Д″ ОЦЕНА
I

Вредн.

1.00
2.00
1.50
1.00
1.00
0.50
2.00
1.00
10.00

Коњ са хватаљкама
Део ОПИС ВЕЖБЕ
I
II
III
IV
V
VI

Чеоно иза коња наскоком на хватаљке у упор предњи и спојено;
премах одножно левом напред и проласком кроз упор јашући;
премах одножно десном напред, и проласком кроз упор стражњи;
премах одножно левом назад и проласком кроз упор јашући;
премах одножно десном назад, и проласком кроз упор предњи;
премах одножно левом напред и проласком кроз упор јашући, спојено;
премах десном напред одбочка са окретом од 90о у лево, доскок бочно поред коња
VII
хватом левом за хватаљку.
″Д″ ОЦЕНА

Вредн.

1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
10.00

Вежба се може започети и десном ногом. Дозвољена употреба одскочне даске приликом наскока.

Кругови
Висина кругова минимум 180 цм (од струњаче)
Део

ОПИС ВЕЖБЕ

Вредн.

I
II
III
IV
V
VI
VII

Из виса предњег вучењем склоњено (руке и ноге опружене), вис узнето назначити;
вис стрмоглаво назначити;
вис узнето назначити;
вис стражњи назначити;
вучењем вис узенето и повезано;
подметни њих;
зањих (благо увити положај тела, кукови у хоризнотали, а пете изнад хоризонтале

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

кругова, руке и ноге потпуно опружене);
предњих (благо улучен положај тела са малим углом у згл. рамена, кукови у
VIII
хоризнотали, а прсти изнад хоризонтале, руке и ноге потпуно опружене);
IX
зањихом саскок.
″Д″ ОЦЕНА

1.00
1.00
10.00

Прескок
Козлић висине125 цм
I

ПРЕСКОК

Вредн.

Разношка (маx. заножење 45О)

10.00

Разбој
Висина разбоја 150 цм (од струњаче)
Део ОПИС ВЕЖБЕ

Вредн.

I
Наскок у потпор, предњихом упор до седа разножно на приткама, назначити;
II сножити до предноса, издржај 2";
III опружањем у предњих изнад нивоа притки;
IV зањих, тело опружено, кукови изнад нивоа рамена;
V предњих, тело опружено, куков изнад нивоа рамена;
VI зањихом саскок заношка, тело до нивоа 45О у односу на хоризонталу рамена.
″Д″ ОЦЕНА

2.00
2.00
1.50
1.50
1.50
1.50
10.00

Вратило
Висина вратила 250 цм (од струњаче)
Део ОПИС ВЕЖБЕ

Вредн.

I
Из виса предњег, натхватом, згибом (пруженим ногама) узмак до упора предњег; 2.00
II суножним замахом уназад, ковртљај назад у упору предњем и спојено;
3.00
III подметом предњих;
3.00
IV зањихом саскок (рамена и горњи део леђа у нивоу хоризонтале вратила).
2.00
″Д″ ОЦЕНА
10.00

УЧЕНИЦИ VII - VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Партер
Став спетни , приручити
Део ОПИС ВЕЖБЕ
Високим предножењем искораком левом (десном) са узручењем, чеона вага, издржај 2”,
усправ до става спетно, приручити;
замахом до узручења суножни поскок и спојено одскоком колут летећи, у висини
II
груди;
ис спојено замахом кроз предручење до узручења, суножни одскок са окретом 180о до
III
става спетног, узручити;
предручити и дубоким претклоном сед пруженим ногама и спојено, колут назад
IV
склоњено до упора стојећег, усправ, узручити;
високим предножењем левом (десном), уз одручење окрет за 90о у десно (лево), премет
V странце, окрет за 90о у лево (десно) (окрет ка правцу кретања), узручити, предножити
левом (десном), и спојено;
VI став у упору, превалом поваљка напред и спојено;
суручним замахом кроз предручење до узручења скок са окретом 360 о до става спетног,
VII
одурчити.
″Д″ ОЦЕНА
I

Вредн.

1.50
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.50
10.00

Коњ са хватаљкама
Део ОПИС ВЕЖБЕ
I

Чеоно иза коња хватом за хватаљке наскок у упор предњи и спојено
премах одножно левом напред кроз упор јашући и сп.;
II
премах одножно десном напред кроз упор стражњи;
премах одножно левом назад кроз упор јашући и сп.;
III
премах одножно десном назад кроз упор предњи и сп.;
премах одножно левом напред споља, на хрпту коња, премах десном напред и спојено
IV прелаз десном руком на леву хватаљку, до упора разножно ван на једној хватаљци и
спојено;
V премах одножно левом назад, премах десном назад и спојено;
премах одножно левом напред на леви крај коња и спојено прелаз левом руком на леви
VI
крај коња и спојено;
премахом одножно десном напред одбочка са окретом 90О у лево, доскок левим боком
VII
поред коња.
″Д″ ОЦЕНА

Вредн.

0.50
1.50
1.50
2.00
1.50
1.50
1.50
10.00

Вежба се може започети и десном ногом. Дозвољена употреба одскочне даске приликом наскока.

Кругови
Висина кругова 250 цм (од струњаче)
Део ОПИС ВЕЖБЕ

Вредн.

I
Из виса предњег згибом и вучењем склоњено вис стрмоглаво, назначити; 1.50
II вис узнето назначити, подеметни њих;
1.00
III зањих, предњих;
1.00
IV зањихом искрет напред до виса узнето, назначити;
2.50
V подметни њих, зањих;
1.50
VI предњихом прекопит разножно назад.
2.50
″Д″ ОЦЕНА
10.00

Прескок
Козлић висине 125 цм
I

ПРЕСКОК

Вредн.

Згрчка (маx. заножење 45О)

10.00

Разбој
Висина разбоја 175 цм (од струњаче)
Део ОПИС ВЕЖБЕ

Вредн.

I
Наскок у потпор, предњихом упор до седа разножно на приткама;
II прехват из заручења, кроз узручење до упора седећег разножно за рукама;
III колут напред разножно до упора седећег разножно пред рукама;
IV сножити до предноса, издржај 2”;
V опружањем у предњих, зањих, тело опружено кукови изнад нивоа рамена;
VI предњих, тело опружено, кукови у нивоу рамена;
VII зањихом саскок заношка, тело до нивоа 45О у односу на хоризонталу рамена.
″Д″ ОЦЕНА

2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
10.00

Вратило
Висина вратила 250 цм (од струњаче)
Део ОПИС ВЕЖБЕ
I

Из виса предњег натхватом, згибом узмак;

II суножним замахом назад, ковртљај назад и спојено;
III подметни њих;
IV зањих, (рамена у нивоу вратила, тело благо улучено);
V предњих (плећа у нивоу вратила, тело благо улучено);
VI зањихом прехват у укрштени хват (рамена у нивоу вратила, тело благо улучено);
VII у предњиху окрет за 180О и саскок до става на тлу;
″Д″ ОЦЕНА

Вредн.

1.50
1.50
1.00
1.50
1.50
1.00
2.00
10.00

УЧЕНИЦИ I - IV РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Партер
Став спетни , приручити
Део ОПИС ВЕЖБЕ
Високим предножењем искорак левом (десном) са узручењем, чеона вага, издржај 2",
усправ до става спетног, приручити;
II Из произвољног залета (3-5 корака) колут летећи у нивоу рамена и спојено
суручним замахом кроз предручење до узручења скок увито, доскок у почучањ са
III одручењем и спојено, скок са окретом 180О, доскок у почучањ са одручењем, усправ до
става спетног, узручити;
кроз предручење дубоким претклоном, сед пруженим ногама и спојено колут назад
IV
кроз став у упору до упора чучећег;
усправ, кроз предручење узручити, високим предножењем левом (десном), уз одручење
V окрет за 90О у десно (лево), премет странце, окрета за 90О у лево (десно) (окрет ка
правцу кретања), узручити,
предножити левом (десном), и спојено став у упору, превалом повољка напред до
VI
чучећег положаја и спојено
суручним замахом кроз предручење до узручења, суножни одскок косо напред, Рондат,
VII
и спојено скок увито, доскок у почучањ, усправ до става спетног, одручити.
″Д″ ОЦЕНА
I

Вредн.

1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
10.00

Коњ са хватаљкама
Део

ОПИС ВЕЖБЕ

Чеоно иза коња, хватом леве за леви крај коња, обрнутим хватом десне за леву
I
хватаљку, суножним одскоком премах одножно левом уназад са окретом 180О у лево
око десне (упорне) руке, наскок у упор јашући;
II
и спојено премах десном назад кроз упор предњи;
премах одножно левом напред кроз упор јашући;
III
премах десном напред кроз упор стражњи;
премах одножно левом назад кроз упор јашући;
IV
премах десном назад кроз упор предњи;
премах одножно левом напред споља, на хрпту коња, премах десном напред и спојено
V прелаз десном руком на леву хватаљку, до упора разножно ван на једној хватаљци и
спојено;
VI премах одножно левом назад, премах десном назад и спојено;
премах одножно левом напред на леви крај коња и спојено прелаз левом руком на леви
VII
крај коња и спојено;
премахом одножно десном напред одбочка са окретом 90 О у лево, доскок левим боком
VIII
поред коња.
″Д″ ОЦЕНА

Вредн.

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.50
1.50
1.00
10.00

Кругови
Висина кругова 250 цм (од струњаче)
Део
ОПИС ВЕЖБЕ
I
II
III
IV

Из виса предњег појачаним хватом, наупор вучењем;
преднос издржај 2";
спад назад до виса узнето, назначити;
подметни њих, зањих, предњих;

Вредн.

2.00
1.00
1.00
1.50

V
зањихом искрет напред до виса узнето и спојено;
VI
подметни њих, зањих;
VII
предњихом прекопит назад разножно ван;
″Д″ ОЦЕНА

1.50
1.00
2.00
10.00

Прескок
Коњ у дужину, висина 125 цм.
Број

Вредн.

I

Разношка са краја коња

10.00

(маx заножење 30° ,са израженом фазом другог лета)
Разбој
Висина разбоја 175 цм (од струњаче)
Део

ОПИС ВЕЖБЕ

Вредн.

I
Наскок у потпор, предњих, зањих,
II
предњихом упор до упора седећег разножно пред рукама;
III
прехват кроз заручење и узручење до упора седећег разножно за рукама;
IV
вучењем став на раменима, издржај. 2";
V
колут напред до упора седећег разножно пред рукама;
VI
сножити до предноса, издржај 2";
VII
опружањем у предњих, зањих, предњих
VIII
зањих, предњихом предношка са пола окрета према приткама.
″Д″ ОЦЕНА

1.00
1.00
0.50
2.50
1.00
1.00
1.00
2.00
10.00

Вратило
Висина вратила 250 цм (од струњаче)
Део

ОПИС ВЕЖБЕ

I
Из виса предњег, натхватом, згибом узмак, назначити упор предњи;
II
ковртљај напред и спојено;
III суножним замахом назад, ковртљај назад и спојено;
IV подметни њих;
V зањих, (рамена у нивоу вратила, тело благо улучено);
VI предњих (плећа у нивоу вратила, тело благо улучено);
VII зањихом прехват у укрштени хват (рамена у нивоу вратила, тело благо улучено);
VIII у предњиху саскок са окретом 180О до става на тлу;
″Д″ ОЦЕНА

Вредн.

1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
10.00

ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ НА ШКОЛСКИМ
СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ГИМНАСТИЦИ
- УЧЕНИЦИ Правила за оцењивање обавезних вежби у спортској гимнастици за ученике заснивају се на
Правилнику Међународне гимнастичке организације - ФИГ-а.
Члан 1.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
На свакој справи гимнастичар ће бити оцењен са две оцене „Д“ и „Е“ и њихов збир даје
коначну оцену.
Д жири одређује „Д“ оцену, тежински садржај обавезне вежбе. Свеки елеменат или скуп
елемената у обавезној вежби носи одређени број бодова који је наведен у табели и њиховим
сабирањем добија се Д оцена која максимално може износити 10 бодова.
Е жири одређује „Е“ оцену. „Е“ оцена почиње од максималних 10 бодова. Од максималне
„Е“ оцене (10 бодова) Е жири одузима бодове за грешке у извођењу, у складу са судијским
правилником ФИГ (Међународна Гимнастичка Федерација), а за грешке:
 Држање тела код извођења вежби.
 Техничке грешке код извођења елмената у обавезној вежби.
Правила ФИГ можете преузети на сајту ФИГ – е :
(http://www.fig-gymnastics.com/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,5187-188050-205272-navlist,00.html) ,
Резултат у вишебоју је збир коначних оцена добијених на свим справама, које су предвиђене
за сваку узрасну категорију.
Резултат екипе се израчунава тако што се прво саберу три највеће оцене на свакој справи.
Затим се сабирају резултати екипе на свакој справи. Збир тако сабраних бодава одређује
екипни пласман.
Квалификације за виши ниво такмичења ће се одвијати у сагласности са важећим техничким
правилником Савеза за школски спорт Србије.
Коначни резултат израчунава рачунска комисија и објављују се тек након писмене потврде
врховног судије такмичења.
Члан 2.
ОЦЕНА „Д“ ЖИРИЈА
Д жири је задужен за оцену садржаја вежбе и одређивања тачне почетне оцене за сваку
справу. Д жири је обавезан да препозна и призна сваки елемент који је правилно изведен.
Од гимнастичара се очекује да у своју вежбу укључи само такве елементе које може да
изведе са потпуном сигурношћу, са високим степеном естетског и техничког умећа. Д жири
неће признати лоше изведене елементе, а Е жири ће одузети бодове за лоше извођење.
Сваки елемент је дефинисан правилним почетним и завршним положајем тела.
Елемент који Д жири не призна нема вредност и ”Д” оцена ће бити умањена за вредност не
признатог елемента.
Д жири неће признати елемент ако значајно одступа од прописаног извођења. Елемент неће
бити признат из следећих разлога :
Ако је код вежбе на тлу, елеменат започет ван обележеног простора.
Ако се на вратилу елеменат изводе са ослонцем или одгуривањем ногу
Ако је елемент у толикој мери измењен, на пример :
Ако се елеменат снаге скоро у потпуности изводи њихом.
Ако се елеменат у њиху скоро у потпуности изводи снагом.
Ако се елеменат пруженим телом изводи видљиво склоњено или грчено или обрнуто.
Ако се суножни елемент снаге изводи раширеним ногама.
Ако се издржај изводи знатно савијеним лактовима.

Ако је елеменат изведен уз помоћ тренера.
Ако гимнастичар падне са справе или на справу током извођења елемента или га промени
или прекине на неки други начин.
Ако гимнастичар падне са справе или на справу током извођења елемента без достизања
крајњег положаја тела који дозвољава наставак бар са замахом или ако на други начин не
покаже да има контолу над кретањем током извођења саскока или прехвата.
Ако издржај који захтева снагу или једноставан издржај се не задржи.
Ако се елементи са ротацијома око уздужне осе изведу са одступањем већим или мањим од
90° или ако се елеменат у њиху изводи са одступањем од правилног завршног положаја за
45° или више.
У свим случајевима, Д жири је дужан да доноси одлуке засноване на гимнастичком осећају и
одлучи у корист гимнастике као спорта. У случају недоумице треба да се одлучи у корист
гимнастичара
Елементе који су изведени толико лоше да их не призна Д жири ,такође ће бити
санкционисани од стране Е жирија.
Члан 3.
ОЦЕНА „Е“ ЖИРИЈА
Одређивање естетских грешака и положаја тела, грешака изведбе, техничких грешака.
За сваки елеменат у вежби описано је правилно кретање од почетног до завршнг положаја,
односно описано је правилно техничко извођење.
Сва одступања од правилне изведбе се самтрају грешком, која судије морају оценити.Висина
одбитака за мале, средње и велике грешке је одређена степеном одступања од правилног
извођења. Одбитак је једнак, независно да ли је грешка утврђена за савијање руку, ногу или
погрешно држање тела.
Одбици се примењују без обзира на тежину елемента у вежби. За свако запажено
појединачно утврђено, естетско или техничко одступање од савршеног извођења примењују
се следећи одбици:
Мала грешка
Средња грешка
Велика грешка

0.1
0.3
0.5

Пад

1.0

Након пада са справе или на справу, вежба мора бити настављена у року од 30 секунди, а
гимнастичар може извести одређени број елемената да би дошао до почетне позиције и сви
ови елементи морају бити правилно изведени. Елемент који је поновљен после пада биће
признат као тежина изузев када се пад десио током саскока или прескока.
Грешке при извођењу вежбе као што су савијена колена, савијене руке, лош став или положај
тела, губитак ритма, мала амплитуда, итд. су наведени у табели и увек се кажњавају у складу
са степеном одступања од правилног извођења.

Грешка

Мала
Средња
0.10
0.30
ГРЕШКЕ ИЗВОЂЕЊА И ЕСТЕТСКЕ ГРЕШКЕ

Нејасне позиције (грчено,
склоњено и пружено)
Кориговање положаја руку или
хвата
Ходање у стоју на рукама или
поскоци (за сваки корак или
поскок)
Дотицање справе или пода
Ударање (рукама) справе или
пода
Додиривање гимнастичара од
стране тренера током извођења
вежбе али без асистенције
Застој за време вежбе без пада
Грчене руке, ноге и ширење ногу
Лоше држање или кориговање
тела у крајњој позицији
Салто раширених колена или
ногу
Доскок раширених ногу
Друге техничке грешке
Нестабилност, мања подешавања
стопала, или додатни покрети
руком при доскоку
губитак равнотеже у току било
ког доскока

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

ширини
рамена

>ширини
рамена

ширини
рамена
+

>ширини
рамена
+

+

+
Мали корак
или мали
поскок
0.1 по кораку

додиривање
струњаче са
1или 2 руке

ослањање на 1
или 2 руке
1.0

Нетипично ширење ногу
+
Друге естетске грешке
+
+
ОДБИТЦИ ЗА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
Одступања у извођењу њиха до
или кроз стој ; при издржајима
15 -30
31-45
или у одбочним колима

Извлачење из технички
неправилног издржаја

+

+

Пад приликом било ког доскока

Одступања у положају током
издржаја

Груба
0.50

+

>45 и
непризнавање

31-45
до 15
16-30
>45 не
признаје се
Одбитак је исти као и за положај из ког је
следило извлачење

Незавршена ротација око
уздужне осе тела
Недовољна висина и амплитуда
код салта и елемената са фазом
лета
Додатни или посредни упор
Елементи снаге изведени
замахом и обрнуто
Трајање издржаја ( 2 секунде)
Грешке при извођењу (кретању
на горе) наупора, узмаха
Два или више покушаја извођења
издржаја или извођења елемента
снагом
Несигуран стој на рукама или пад
из тог положаја
Међуњих или полумеђуњих
Пад са справе или на справу
Помоћ тренера при извођењу
елемента
Не отварање и доскок без
припреме
Остале техничке грешке

до 30

31-60

+

+

61-90 степени
>90 не
признаје се

+
+

+

+

1-2 сец.

1 сец

< 1 сец и не
признаје се

+

+

+

+

+

љуљање или
застој
пола

Пад из стоја на
рукама
цео
1.0
1.0
не признавање

+

+

+

+

+

Члан 4.
СУДИЈСКА КОМИСИЈА
Судијска комисија може бити састављена од једног до четири судије по справи у зависности
од нивоа такмичења.
Општинско – од 1 до 4 судије
Окружно и међуокружно – од 2 до 4 судије
Републичко – 4 судије
Судије које суде на школским такмичењима морају бити лиценциране од стране
Гимнастичког савеза Србије за текући циклус.

ЏУДО
Члан 1.
Првенство у џудоу ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) представља
такмичење које организује Џудо савез Србије у сарадњи са Савезом за школски спорт
Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у џудоу организује се у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује у појединачној конкуренцији и то у следећим узрастним
категоријама:
1. Ученици и ученице I и II разреда основних школа,
2. Ученици и ученице III и IV разреда основних школа,
3. Ученици и ученице V и VI разреда основних школа,
4. Ученици и ученице VII и VIII разреда основних школа,
4. Ученици и ученице од I - IV разреда средњих школа
Члан 3.
Првенство се организује у у следећим тежинским категоријама:
Ученици 1-2 разред- категорије у кг: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50
Ученице 1-2 разред- категорије у кг: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43
Ученици 3-4 разред- категорије у кг: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
Ученице 3-4 разред- категорије у кг: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56
Ученици 5-6 разред- категорије у кг: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73
Ученице 5-6 разред- категорије у кг: -36, -40, -44, -8, -52, -57, -63, +63
Ученици 7-8 разред- категорије у кг: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
Ученице 7-8 разред- категорије у кг: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Ученици средњих школа - категорије у кг: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
Ученице средњих школа - категорије у кг: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
Сваки такмичар мора бити прописно одевени у складу са општим правилима ИЏФ.
Члан 4.
Првенство у џудоу се организује у четири нивоа: општинско (I ниво), окружно (II ниво),
регионално (III ниво) и државно (IV ниво).
О начину и условима спровођења општинског (I ниво), окружног (II ниво) и регионалног (III
ниво) првенства одлучује надлежни регионални џудо савези.
Општинско првенство (I ниво) је отворено првенство, тј. нема ограничења у броју такмичара
по узрастним и тежинским категоријама.
Окружно (II ниво) и регионално (III ниво) првенство обухвата по 8 такмичара у тежинским
категоријама, који су то право изборили на општинском првенству (I ниво).
Окружно првенство (II ниво) је подељено по групама и то:
- Београд:
Прва група: Сурчин, Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица и Савски Венац,
Друга група: Обреновац, Лазаревац, Младеновац, Барајево, Сопот и Гроцка,
Трећа група: Вождовац, Звездара, Палилула, Врачар и Стари Град.
- Војводина:
- Централна Србије:
Прва група: Срем,
Прва група: Јужна Србија,
Друга група: Банат,
Друга група: Западна Србија,
Трећа група: Бачка.
Трећа група: Источна Србија.
Државно првенство (IV ниво) обухвата по 4 такмичара у свакој тежинској категорији, који су
то право изборили на регионалном првенству (III ниво).
О начину и условима спровођења државног првенства (IV ниво) одлучује Џудо савез Србије
у сарадњи са Савезом за школски спорт Србије

Члан 5.
Првенства на свим нивоима (I, II, III и IV) се одржавају на татами подлози, за најмање три
борилишта 6х6 метара.
Члан 6.
Првенства на свим нивоима (I, II, III и IV) суде судије које делегира Џудо савез Србије у
сарадњи са регионалним џудо савезима. Судије су у обавези да на терен изађу у судијској
опреми. На свим такмичењима се води важећи записници. Оригинални примерак се по
завршеној утакмици доставља организатору такмичења.
Члан 7.
На државном (IV ниво) првенству три првопласирана такмичара-ки, из сваке тежинске
категорије, добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани сребрну,
трећепласирани бронзану.

КАРАТЕ
Члан 1.
Првенство у каратеу ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) представља
такмичење које организује Карате федерација Србије у сарадњи са Савезом за школски спорт
Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у каратеу организује се у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује за ученике и ученице основних и средњих школа, у појединачној
конкуренцији, у катама и борбама.
Члан 3.
Првенство се организује у у следећим узрастним категоријама:
- Кате
Ученици 1-2 разред - сви појасеви,
Ученици 7-8 разред - сви појасеви,
Ученице 1-2 разред - сви појасеви,
Ученице 7-8 разред - сви појасеви,
Ученици 3-4 разред - сви појасеви,
Ученици 1-2 разред сш - сви појасеви,
Ученице 3-4 разред - сви појасеви,
Ученице 1-2 разред сш - сви појасеви,
Ученици 5-6 разред - сви појасеви,
Ученици 3-4 разред сш - сви појасеви,
Ученице 5-6 разред сви појасеви,
Ученице 3-4 разред сш - сви појасеви,
Првенство се организује у у следећим узрастним и тежинским категоријама:
- Борбе
Ученици 5-6 разред- категорије у кг: -40, -45, +45,
Ученице 5-6 разред- категорије у кг: -40, -45, +45,
Ученици 7-8 разред- категорије у кг: -45, -50, +50,
Ученице 7-8 разред- категорије у кг: -45, -50, +50,
Ученици 1-2 разред сш - категорије у кг: -45, -55, +55,
Ученице 1-2 разред сш - категорије у кг: -45, -55, +55,
Ученици 3-4 разред сш - категорије у кг: -50, -60, +60,
Ученице 3-4 разред сш - категорије у кг: -50, -60, +60.
Сваки такмичар мора бити прописно одевени.
Члан 4.
Ученици и ученице основних школа изводе предученичке, ученичке и мајсторске кате. Кате
се могу понављати у сваком трећем кругу (морају знати најмање две кате) при чему једну
исту кату не могу понављати узастопно.
Борбе за ученике-це основних школа трају 90 секунди. Борба може да траје краће, уколико
такмичар оствари предност од 6 поена пре истека времена, предвиђеног за трајање борбе.
Ученици и ученице средњих школа изводе ученичке, теки и мајсторске кате. У савком кругу
се изводи нова ката, с тим да се у борби за медаљу могу поновити кате из елиминација, али
не узастопно.
Борбе за ученике-це средњих школа трају 2 минута. Борба може да траје краће, уколико
такмичар оствари предност од 6 поена пре истека времена, предвиђеног за трајање борбе.
Члан 5.
Првенство у каратеу се спроводи у два нивоа: окружно (I ниво) и државно (II ниво).
Члан 6.
О начину и условима спровођења окружног првенства (I ниво) одлучује Карате федерација
Србије.
Окружно првенство (I ниво) је отвореног типа, тј. нема ограничења у броју такмичара по
узрастним и тежинским категоријама.
О начину и условима спровођења државног првенства (II ниво) одлучује Карате федерација
Србије у сарадњи са Савезом за школски спорт Србије.
Првопласирани појединци, у свакој категорији, са окружног првенства, стичу право учешћа
на државном првенству (II ниво).

Члан 7.
Првенства на свим нивоима (I и II) се одржавају на татами подлози, 8х8 метара.
Члан 8.
Првенства на свим нивоима (I и II) суде судије које делегира Карате федерација Србије.
Судије су у обавези да на терен изађу у судијској опреми. На свим такмичењима се води
важећи записници. Оригинални примерак се по завршеној утакмици доставља организатору
такмичења.
Члан 9.
На државном првенству (II ниво) три првопласирана такмичара-ки, из сваке тежинске
категорије, добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани сребрну,
трећепласирани бронзану.

КОШАРКА 3НА3
Члан 1.
Првенство у кошарци 3на3 ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство)
представља такмичење које организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са
Кошаркашким савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у кошарци 3на3 се организује у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује за средње школе и то у категоријама ученика и ученица.
Члан 3.
Екипу сачињава 4 ученика-ца (4+1). Чланови екипа морају имати једнообразну адекватну
спортску опрему, а није дозвољен наступ у дресовима клубова и репрезентација.
Члан 4.
Трајање утакмице ограничава се на 10 минута, чисте игре, са једним тајм-аута у току игре.
Уколико једна екипа постигне 21 поен пре истека времена, утакмица се завршава у корист те
екипе. У случају нерешеног резултата игра се продужетак док једна екипа не постигне 2
поена предности.
Утакмице се могу играти на игралиштима са одговарајућом подлогом (паркет, асфалт, бетон
и сл.) и димензија 15м х 11м. Може се користити половина традиционалног кошаркашког
терена, као и прилагођавање расположивим простором.
Све званичне утакмице, од општинских првенстава до државног играју се лоптама, које
одговарају правилима игре, величине бр.6.
Свака екипа је у обавези да понесе на такмичење своје лопте за загревање.
Члан 5.
Првенство у кошарци 3на3 се организује у пет нивоа: школско (I ниво), општинско (II ниво),
окружно (III ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво) првенство.
Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских првенстава (II ниво)
одлучује организатор школског, односно општинског првенства.
Такмичења на окружном (III ниво), међуокружном (IV ниво) и државном (V ниво) првенству
се спроводе према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије.
Првопласирана екипа са општинског првенства стиче право учешћа на окружном првенству.
Првопласирана екипа са окружног првенства стиче право учешћа на међуокружном
првенству.
Првопласирана екипа са међуокружног првенства стиче право учешћа на државном
првенству.
Члан 7.
Утакмице на окружном, међуокружном и државном првенству суде судије које делегира
одговарајући кошаркашки савез у сарадњи са организатором такмичења. Судије су у обавези
да на терен изађу у судијској опреми. На свим утакмицама се води важећи међународни
записник. Оригинални примерак се по завршеној утакмици доставља организатору
такмичења.
Утакмица се региструје у корист противника са 21:0 у следећим случајевима:
- Ако екипа из неоправданих разлога није наступила;
- Ако екипа одбије да одигра утакмицу;
- Ако екипа наступи са чланом екипе који није правилно регистрован;
- Ако екипа наступи са играчем-ицом који-а је на лекарском прегледу проглашен-а
неспособним за такмичење или ако нема важећи лекарски преглед;
- Ако утакмица буде прекинута кривицом једне од екипа.
Члан 8.
На државном првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају дипломе,
медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана бронзану.

ОРИЈЕНТИРИНГ
Члан 1.
Првенство у оријентирингу ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство)
представља такмичење које организује Оријентиринг савез Србије у сарадњи са Савезом за
школски спорт Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у оријентирингу организује се у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство у оријентирингу се организују у екипној и појединачној конкуренцији и то у
следећим категоријама:
1. Ученици и ученице V и VI разреда основних школа,
2. Ученици и ученице VII и VIII разреда основних школа,
3. Ученици и ученице средњих школа.
Један такмичар-ка има право наступа само у једној категорији.
Члан 3.
Екипу школе сачињава по један такмичар-ка у свакој категорији и постигнути резултати
рачунају се за екипни и појединачни пласман. Чланови екипе морају имати једнообразну
адекватну спортску опрему, а није дозвољен наступ у дресовима клубова и репрезентације.
Сваки такмичар мора имати видљиво окачен стартни број величине, не веће од 25х25цм, а
цифре стартног броја не веће од 10цм, постављен на грудима или леђима.
Члан 4.
Првенство се спроводи по следећем програму:
Ученици и ученице V и VI разреда основних школа – М12,
Ученици и ученице VII и VIII разреда основних школа – М14,
Ученици и ученице средњих школа – М16.
Члан 5.
Првенство се спроводи у два степена: школско (I степен) и државно (II степен).
Члан 6.
Оријентиринг је спорт где такмичари-ке треба уз помоћ карте и компаса, за најкраће могуће
време, да пронађу, на непознатом терену, одрђени број контролних тачака и то оним
редоследом који је уцртан на карти. Такмичари-ке у сваком тренутку морају знати где се
налазе и на основу свог знања и искуства у читању карте доносити одлуке којим правцем ће
се кретати, како би најбрже обишли целу стазу и пронашли све контролне тачке.
Члан 7.
Терен мора бити прикладан за постављање захтеваних такмичарских стаза, на коме није
било такмичења дуже време или терен који неће дати предност онима који су ту већ
наступали. Терен се проглашава забрањеним за обиласке по донетој одлуци о одржавању
такмичења. Посета такмичарског терена је могућа само уз дозволу организатора. Сва права
заштите природе, шума, лова, приватне својине ... на терену морају вити поштована.
Члан 8.
Карте, обележавање стаза и додатна прештампавања морају бити нацртана и одштампана у
складу са ИОФ Интернационалном спецификацијом за карте за оријентиринг (ИСОМ или
ИССОМ) и правилима ОСС. За одступања је потребна дозвола Комисије за карте ОСС.
Размера карте за средње стазе је 1:10000 или 1:7500 са изохипсом на 5 или 2,5 метара, а за
спринт је дозвољено 1:5000 или 1:4000 са изохипсом на 2,5 или 2 метра. Грешке на карти
или измене које су настале на терену, од тренутка штампања, морају се исправити уколико
имају утицај на такмичење. Карте морају бити заштићене од влаге и оштећења. Забрањено је
коришћење било какве карте терена за такмичење, уколико немају дозволу организатора.
Контролу израде карте врши Контролор за карте кога одређује Комисија за карте ОСС у
складу са Правилником за израду карата ОСС.
Члан 9.
Стазе морају бити у складу са Принципима за постављање стаза ИОФ. Стазе морају
омогућити проверу вештине навигације, концентрације и физичке способности такмичара.

Све стазе морају захтевати коришћење широког спектра техника оријентиринга. Средње и
спринт стазе морају захтевати висок степен концентрације, прецизно ћитање карте и често
доношење одлука. Дужина стазе је дужина у правој линији од старта, преко контролних
тачака до циља. Одступање од праве линије може бити само и једино око физичких
непрелазних препрека (високе ограде, језера, непрелазне литице и слично), забрањених
подручја и обележених праваца. Укупан успон на стази треба да буде исказан као успон у
метрима, најкраћег логичног пута. Стазе морају бити тако постављене да омогуће
победничка времена у минутима:
Ученице
спринт
средње
дуге
Ученици
спринт
средње
дуге
Ж12
12-15
15
25
М12
12-15
15
25
Ж14
12-15
15
30
М14
12-15
15
30
Ж16
12-15
20
45
М16
12-15
20
45
Члан 10.
Правила прописана од стране организатора у циљу заштите животне средине, као и све
инструкције које се на то односе, морају бити стриктно поштована од стране свих особа које
су у вези са такмичењем. Забрањене површине или опасна места, забрањени правци,
линијски објекти чије је прелажење забрањено итд. Морају бити описани и информацији и
обележени на карти. Ако је потребно, оне морају бити обележене и на терену. Такмичари не
смеју посећивати, пратити или прелазити такве области, путеве или објекте. Обавезни
правци, места за прелазак и пролаз морају бити јасно обележени на карти као и терену.
Такмичари су обавезни да прате пуном дужином сваку обележену деоницу своје стазе.
Члан 11.
Прецизна локација контролних тачака мора бити дефинисана описом контролне тачке.
Описи контролних тачки морају бити у форми симбола и у складу са ОИФ описима
контролних тачака. Описи морају бити наведени по правилном распореду за сваку
такмичарску стазу и причвршћени или одштампани на предњој страни такмичарске карте.
Члан 12.
Контролна тачка задата на карти, мора бити јасно означена на терену и опремљена тако да
омогући такмичару да докаже своје присуство на истој. Свака контролна тачка мора бити
обележена контролном заставицом која се састоји од 3 квадрата 30х30цм, повезаних у
троугаону форму (призму). Сваки квадрат мора бити подељен по дијагонали, где је једна
половина беле, а друга наранџасте боје (ПМС 165). Контролна заставица мора у природи
бити постављена на објекту назначеном на карти а у складу са описом контролне тачке.
Мора бити видљива. Међусобни размак између две суседне контролне тачке не сме бити
мањи од 30 метара. Ако се ради о контролним тачкама на истоветном или сличном објекту,
размак не сме бити мањи од 60 метара.Контролна тачка мора бити постављена а заставица
окачена тако да присуство осове која оверава СИ станицу не може значајно помоћи другим
такмичарима у проналажењу контролне тачке. Свака контролна тачка мора бити
идентификована кодним бројем, који мора бити причвршћен за електронску јединицу (СИ
станицу) тако да је такмичар који употребљава опрему за обележавање (СИ чип) може јасно
видети. Бројеви мањи од 31 као и бројеви: 66, 68, 86, 89, 98, 99 се не смеју употребљавати.
Бројке морају бити црне на белој подлози, а величине налепница 3х3цм. За доказивање
посета контролним тачкама, мора се обезбедити довољан број опреме за обележавање
(електронских јединица или перфоратора). СВе контролне тачке морају бити снабдевене
довољним бројем папирића диманзије 1х1цм на којима је уписана кодна ознака дотичне
контролне тачке. Уколико је предвиђено време победника изнад 30 минута, на стази мора
бити обезбеђено освежење бар сваких 25 минута. Уколико температура ваздуха прелази 25
степена, свежење треба да буде и чешће.
Све контролне тачке за чију сигурност се сумња морају бити чуване. Чуварима контролних
тачака је забрањено да дају било какве информације такмичарима.
Члан 13.
О начину и уловима спровођења школског првенства одлучује организатор првенства.
Школско првенство у оријентирингу се може организовати као Отворено првенство, тако да
сваки разред у својој категорији може пријавити неограничени број такмичара-ки, а све у

складу са могућностима и интересовања ученика. Све заинтересоване школе за организацију
ће доботи помоћ и логистичку подршку Оријентиринг савеза Србије и клубова који се
налазе на тој територији. Такмичења се могу организовати у трајању од неколико дана,
односно једна или две дисциплине дневно.
По одржаном школском првенству, школа је дужна да пошаље Оријентиринг савезу Србије
списак ученика који предстваљају репрезентацију школе (за сваку категорију посебно) која
ће учествовати на државном првенству ученика Републике Србије.
Члан 14.
На основу извештаја и резултата школског првенства, као и пристиглих пријава такмичарски
одбор Оријентиринг савеза Србије сачињава листу учесника државног првенства. Државно
првенство се одржава у једном дану. О броју учесника одлучује организациони одбор
првенства. Оријентиринг савез Србије је у обавези да све пласиране школе обавести о свим
детаљима такмичења (место, датум, сатница...). Обавеза Савеза за школски спорт Србије је
да све информације објави на свом сајту.
На државном првенству се искључиво употребљава електронски систем за оверу контролних
тачака (СПОРТ Идент), али мора постојати и резервни систем у виду перфоратора и
папирића. Организатор има право да постави контролоре на контролним пунктовима.
Такмичар за време такмичења не може користити опрему за телекомуникацију. Организатор
може затражити од такмичара да носи ГПС уређај за праћење.
Члан 15.
После завршеног финалног дела такмичења врши се свечано проглашење победника у
појединачној конкуренцији. Три првопласирана такмичара за сваку категорију добијају:
Првопласирани - златну медаљу и диплому; другопласирани - сребрну медаљу и диплому;
трећепласирани - бронзану медаљу и диплому.
По завршеном Државном првенству врши се свечано проглашење укупног победника и
објављује званичан пласман школа.
Бодовање се врши према Пропозицијама такмичењa Оријентиринг савеза Србије.
Место
Бодови

1
20

2
18

3
16

4
14

5
12

6
10

7
9

8
8

9
7

10
6

11
5

12
4

13
3

14
2

15
1

У случају истог броја бодова боља школа је она која има више првих, других, трећих... места.
Школа победник је она која сакупи највећи број бодова.
Три првопласиране школе добијају дипломе и пехаре.

ШАХ
Члан 1.
Првенство у шаху ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) представља
такмичење које организује Шаховски савез Србије у сарадњи са Савезом за школски спорт
Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза за
школски спорт Србије.
Првенство у шаху се организује у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство у шаху се организују за ученике и ученице свих разреда основних школа у
екипној и појединачној конкуренцији. Екипна и појединачна такмичења су независна, а
ученици могу учествовати на оба.
Члан 3.
Екипу чини 6 такмичара (најмање 2 ученика и најмање 2 ученице), уз могућност највише 3
резервна такмичара (2 резерве за прве четири табле и једну резерву за последње две табле). а
такмичење се игра на 6 табли. На прве две табле играју ученици, на последње 2 ученице. На
трећој и четвртој избор је слободан. Екипа може започети меч ако су присутна минимум 3
члана.
Опрему за такмичење (шаховске гарнитуре и сатове) обезбеђују такмичари.
Члан 4.
Првенства се играју по правилима ФИДЕ, додатак за убрзани шах. Додатак Г не важи.
Дозвољен је један немогућ потез, а на другом се губи партија. Судија код очигледних реми
позиција може да прогласи реми, тј. да спречи искључиву „игру на време“.Шаховски сатови
су обавезни. Партија траје 15 мин. по играчу, 7 кола. Ако организатор обезбеди дигиталне
сатове, у потребном броју, могуће је играти 10 мин. по играчу + 5 секунди бонификације за
сваки одиграни потез, 7 кола.
Критеријуми у случају деобе места, код појединачног такмичења су Међубухолц-1 (37),
међусобни сусрет (11), већи број победа (68), Сонеборн (52) и Аранц (61).
За победу екипе се добија 3 меч бода, а за нерешено 1 меч бод. Критеријуми у случају деобе
места на екипном такмичењу су: поени, међусобни сусрет, а турнирским Правилником
Шаховског савеза Србије ће судија турнира одредити још два критеријума.
Стартна листа такмичара за појединачно такмичење се утврђује на основу
1. ФИДЕ рапид рејтинга
2. За играче који немају ФИДЕ рапид рејтинг, додели ће се интерни рејтинг;
првопласираним 990 поена интерног рејтинга, другопласираним 980,
трећепласираним 970 итд, са претходног нивоа такмичења
3. абецедног редоследа по презименима такмичара.
Стартна листа екипа ће бити утврђена помоћу рачунара на основу абецедног редоследа по
именима школе за општинско такмичење. За остале нивое такмичења стартну листу
утврдити према пласману са претходног нивоа такмичења. Првопласираним екипама
доделити 990 поена интерног рејтинга, другопласираним 980, трећепласираним 970 итд.
Жалбе на партију се подносе одмах након завршетка партије, а турнирски одбор их решава.
Члан 5.
Првенство у шаху се спроводи у четири степена: школско, општинско, окружно и државно.
Није могуће учествовати на наредном нивоу такмичења, ако такмичар или екипа није
учествовао на претходном; такмичење је квалификационог типа.
Првопласирани такмичар са претходног окружног ( градског ) такмичења има право
директног наступа на окружном такмичењу наредне школске године.
Првопласирани такмичар на претходном републичком такмичењу има право директног
наступа на републичком такмичењу наредне школске године.
Другопласирани и трећепласирани играч на претходном републичком такмичењу имају
право директног наступа на Окружном ( Градском ) такмичењу наредне школске године.

Директно пласирани такмичари немају право наступа на претходним нивоима такмичења.
Члан 6.
Домаћина такмичења одређује надлежни шаховски савез, на свим нивоима.
Школско првенство (I степен) организује школа у којој је заступљен шах као изборни
предмет или као слободна активност са територијалним шаховским савезом. Носилац
активности је наставник задужен за шах. У зависности од броја заинтересованих такмичара,
може се одредити и другачији систем такмичења од прописаног овим Пропозицијама.
Надлежни шаховски савез је у обавези да на својој територији организује састанак са
настваницима како би их едуковали за организацију првенства и упознали са основним
шаховским правилима, која ће пренети ученицима. Обавештења наставника о свим
активностима се врши електронском поштом и личним контактом.
За општински ниво се пласирају 3 првопласирана такмичара из сваке категорије. Ангажовани
наставник одређује састав школске екипе, који се може мењати на наредним нивоима.
Члан 7.
Организатор општинског првенства (II степен) је школа са територије општине у сарадњи са
надлежним шаховским савезом. Општинско такмичење се организује за такмичаре који су се
квалификовали са школских такмичења.
За окружни ниво такмичења се пласирају по 3 првопласирана појединца и 3 првопласиране
екипе са општинског првенства.
Члан 8.
Организатор окружног првенства (III степен) је школа са територије округа у сарадњи са
надлежним шаховским савезом.
Члан 9.
На државно првенство се пласирају појединци и екипе по следећем правилу:
Војводина 15, Београд 10, Централна Србије 30, Кососво и Метохија 5.
Распоред по окрузима је:
Београд – 10, Косово и Метохија – 5,Западнобачки - 1,Севернобачки – 2,Јужнобачки - 5,
Сремски – 3,Севернобанатски 1,Средњобанатски – 1, Јужнобанатски – 2,
Борски – 1,Зајечарски – 1,Пиротски – 1,Топлички -1,Колубарски – 1,Браничевски – 1,
Моравички – 2, Поморавски – 2, Јабланички – 2, Подунавски – 2, Златиборски – 2,
Мачвански – 2, Расински – 2, Шумадијски – 2, Пчињски – 2, Рашки – 3, Нишавски - 3
Прве три екипе на републичком екипном такмичењу обезбеђују једно место за екипу више за
тај Округ ( Град ) наредне школске године.
Члан 10.
Судије турнира обезбеђује надлежни шаховски савез.
На турнирима се користи програм за паровање Swissanager.
Судије такмичења су у обавези да наставницима и такмичарима, укратко пре почетка
такмичења укажу на карактеристике швајцарског система такмичења, критеријума око деобе
места, правила шаха за рапид, права на жалбу...
Члан 11.
Савез за школски спорт Србије обезбеђује награде за победнике државног првенства.
На државном првенству (IV степен) три првопласирана такмичара-ки, из сваке категорије,
добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани сребрну, трећепласирани
бронзану.
На државном првенству (IV степен) три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају
дипломе, медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, трећепласирана
бронзану.

