На основу чланова 100, 156, 157, 158. Закона о спорту (Службени гласник РС бр.10/2016 ) и
чланова 99 и 130 Статута Теквондо Асоцијације Србије, Управни одбор Теквондо Асоцијације
Србије на седници одржаној 18.01.2018. године доноси

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋУ НА
ТАКМИЧЕЊИМА ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Правилником за организацију такмичења и учешћа на такмичењу Теквондо Асоцијације
Србије (у даљем тексту: Правилник) регулишу се питања која су везана за организацију
теквондо такмичења и спортских приредби под ингеренцијом Теквондо Асоцијације Србије (у
даљем тексту ТАС) и за наступ на такмичењима и приредбама.
Овим правилником се посебно регулишу следећа питања:



општа правила и посебни услови за организовање спортских такмичења (теквондо
такмичења и приредбе) на подручју Републике Србије;
услови за учешће спортских организација (теквондо савези, клубови, спортске
организације) и спортиста на такмичењима.

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
Члан 2.
Организацију спортских такмичења могу да обављају: ТАС, теквондо организације, регионални
теквондо савези и друга физичка и правна лица под условом утврђеним Законом и овим
Правилником.
Управни одбор ТАС на предлог надлежне комисије усваја календар такмичења за текућу
годину. Званична спортска такмичења и приредбе које се налазе у Календару ТАС за текућу
годину организују ТАС, теквондо организације, регионални теквондо савези и друга физичка и
правна лица под условима и на начин утврђеним Законом и овим Правилником.
Технички организатор спортских такмичења одговоран је за организацију у складу са Законом
и овим Правилником.
Члан 3.
Организатор теквондо такмичења обавезан је да испуни следеће услове за његово несметано
одржавање:





да осигура несметано и безбедно одржавање спортских такмичења;
предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за
спортисте, гледаоце и друге учеснике спортских такмичења и трећа лица (упозорења,
истицање забрана, давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на
повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта, исправност и адекватност
инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи тј. дежурног лекара,
одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.);
предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног
понашања на спортским такмичењима, у складу са законом и спортским правилима;
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ОПШТИ УСЛОВИ

ОПШТИ УСЛОВИ





предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће
се предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне
вредности и животну средину;
предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са
законом и спортским правилима;
пријави одржавање спортске приредбе надлежном државном органу у складу са
прописима којима се уређује јавно окупљање грађана.
да се осигура разумно време трајања такмичења: до 55 борби, или најкасније до 21:00
час у једном такмичарском дану

Организатор спортске приредбе одговара за штету која настане спортистима, гледаоцима и
другим учесницима спортске приредбе и трећим лицима због непоштовања обавеза из става 1.
овог члана, у складу са општим правилима о одговорности за проузроковану штету.
ТАС ће покренути дисциплински поступак и применити дисциплинске мере утврђене
спортским правилима ТАС против својих чланова (непосредних и посредних) који, као
организатори, не предузму мере из става 1. овог члана.
Организатор теквондо такмичења, односно делегат ТАС, дужни су да не дозволе почетак
такмичења, односно да прекину трајно или привремено или да наложе одржавање такмичења
без присуства гледалаца, у потпуности или делимично, ако нису испуњени услови из става 1.
тач. 1), 2), 3) и 6) овог члана.
Дисциплинске мере из става 5. овог члана обавезно обухватају: новчане казне и одузимање
бодова.
У случају поновљеног кршења обавеза из става 1. овог члана у току исте такмичарске сезоне
обавезно се изриче дисциплинска мера одузимања бодова, а у случају континуираног и тешког
кршења обавеза из става 1. овог члана у току исте такмичарске сезоне обавезно се изриче
дисциплинска мера суспензије.
Члан 4.
Спортска такмичења могу да се организују ако технички организатор има обезбеђен
одговарајући објекат, односно простор, опрему, стручне и друге раднике и ако испуњава
друге услове у складу са законом и спортским правилима ТАС.
Такмичари, теквондо организације, теквондо тренери, теквондо судије, теквондо делегати,
односно друга стручна и службена лица могу да учествују на спортској приредби ако
испуњавају услове утврђене међународним спортским правилима, Законом о спорту и
правилима ТАС.
Члан 5.
Да би наступили на теквондо такмичењима такмичари морају имати важећу такмичарску
легитимацију ТАС која је оверена за текућу годину са уписаним лекарским прегледом који није
старији од 6 месеци. Спортисти који наступају морају имати утврђену посебну здравствену
способност у складу са позитивним прописима, односно Правилником о утврђивању
здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на
спортским такмичењима које доноси надлежно министарство Владе Републике Србије.
Да би судили на такмичењу судије морају имати
лиценцу за суђење у складу са Правилима ТАС.

положен судијски испит и имати

Да би представљали клуб на такмичењу спортски стручњаци (тренери) морају имати важећу
дозволу за рад (лиценцу) која је издата од надлежног органа ТАС у складу да
Правилником о лиценцирању теквондо тренера.
Теквондо асоцијација Србије
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Уколико клуб има велик број пријављених такмичара а нема довољно лиценцираних
тренера,клуб може именовати највише два помоћна тренера који би седели на тренерској
столици а све у циљу несметаног одвијања такмичења.

Помоћни тренер може бити пунолетно ,пословно способно лице које је члан клуба и има
кукивон (Kukkiwon) дан сертификат (мајсторско звање). Помоћни тренер мора се придржавати
свих правила која важе за тренере.
Помоћни тренер не може сам водити екипу на такмичењу без присуства макар једног
лиценцираног тренера клуба у складу са Правилником ТАС-а о дозволи за рад спортских
стручњака.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ПРИРЕДБИ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ТЕКВОНДО

ТАКМИЧЕЊА

И

Члан 6.
Спортска такмичења се могу одржати ако се испуне основни технички услови по питању
објекта и пратећих просторија, као и други услови прописани овим Правилником.
Спортска хала у којој се одржава такмичење мора величином терена (број борилишта) и бројем
седишта на трибинама одговарати броју такмичара, званичних лица и гледалаца који ће узети
учешће на такмичењу.
Прописана обавезна опрема подразумева систем за видео риплеј и електронско бодовање
(електроника)
Сва теквондо такмичења која се налазе у календару ТАС се одржавају у складу са
такмичарским правилима Светске теквондо федерације (у даљем тексту: WT), Европске
теквондо федерације (у даљем тексту: WTE) и ТАС и примењују се као саставни део овог
Правилника.

ТАКМИЧАРСКА ЗОНА
Члан 7.
На изглед и својства такмичарске зоне и борилишта непосредно се примењују правила WTF,
односно важећа правила такмичења ТАС.

ПРАТЕЋЕ ПРОСТОРИЈЕ
Члан 8.
Капацитет пратећих просторија мора одговарати броју такмичара. На објекту морају
постојати санитарни уређаји, тушеви, питка вода, на узорном хигијенском нивоу.
Капацитети свлачионица морају одговарати броју такмичара и морају бити одвојене за мушке
и женске такмичаре. Одржавање и чистоћа објекта морају бити узорни, а простор уз
борилиште без икаквих предмета који се не користе за такмичење.
Под пратећим простором се подразумева да се осигура и потребан простор за публику који
мора бити физички одвојен од простора за такмичење. Нити једним својим делом простор
за гледаоце не сме задирати у простор око борилишта.
Организатор такмичења је дужан да обезбеди одговарајући простор за загревање такмичара и
простор за церемонију проглашења победника.
Теквондо асоцијација Србије
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТЕКВОНДО ТАКМИЧЕЊА И ПРИРЕДБИ

Овлашћено лице ТАС-а на лицу места издаје привремену тренерску легитимацију за то
такмичење уз плаћање одговарајуће таксе .

Такмичари, делегати клубова, публика немају право да улазе у простор који користе
судије, осим када је то у сврси одвијања такмичења. Приступ записничком столу и простору
око борилишта имају само званични делегати/представници клубова (само у сврху обављања
техничких ствари: одјаве, пријаве, жалбе и сл.).
Сви остали услови морају бити у складу са подзаконским актима који регулишу питање
организације такмичења и обезбеђивање материјалних и сигурносних услова за организацију
спортских такмичења.

ПРАТЕЋА ОПРЕМА
За организацију теквондо
следећу опрему :














Члан 9.
такмичења технички организатор је

дужан да обезбеди

борилишта (одговарајући број струњача у складу са правилима WTF)
столице за тренере, 2 столице по борилишту,
столице за судије на борилишту
сто и столице за главни записнички сто,
сто и столице за записнички сто на борилишту,
пластичне кофе поред борилишта,
разглас
постоља за телевизоре (семафоре)
видео риплеј систем
електронске оклопе
сто и столице за медицинску службу,
канцеларијски материјал (папир, хефталица, спајалице, селотејп...)
и осталу неопходну опрему за одржавање такмичења

Организатор је дужан да на свим такмичењима у календару ТАС истакне заставу Републике
Србије на видном месту у хали и да такмичење отвори националном химном.
Члан 10.
Одговорно лице за техничку организацију такмичења је лице одговорно за заступање клуба
или спортске организације које организују такмичење. Изузетно, лице одговорно за заступање
може, одлуком у писаној форми, именовати друго лице за руководиоца организације и које је
одговорно за исту.
Поступак утврђивања испуњености услова за одржавање такмичења спроводи надлежна
комисија ТАС на основу попуњеног захтева који доставља организатор на расписани конкурс
за улазак у такмичарски календар ТАС.
За истинитост и тачност података одговара заступник клуба.
Образац захтева за организацију такмичења налази се у прилогу овог Правилника.
Члан 11.
На самом такмичењу испуњеност услова хале за такмичење, борилишта и пратећих просторија
констатује делегат ТАС.
У случају недостатака по питању објеката и опреме за такмичење делегат такмичења може
дати сагласност да се такмичење одржи само у случају да уочени недостаци не угрожавају
живот и здравље учесника такмичења.
Теквондо асоцијација Србије
Управни одбор
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТЕКВОНДО ТАКМИЧЕЊА И ПРИРЕДБИ

Простор за задржавање такмичара и делегата клуба мора бити видљиво означен и одвојен од
простора које користе судије такмичења.

У извештају се посебно евидентирају организациони пропусти (недовољан број редара,
непријављивање јавног скупа надлежном органу, кашњење лекара, лоша хигијена и остали
недостаци по питању пратеће опреме која је наведена у овом Правилнику и слично).
На основу извештаја делегата надлежна комисија ТАС доноси одлуку о кажњавању
организатора. На одлуку надлежне комисије ТАС незадовољна страна има право жалбе УО ТАС
у року од 8 дана по пријему одлуке о кажњавању.
Члан 13.
Лекарска служба . За време одржавања такмичења обавезно је присуство дежурног
лекара и одређеног броја техничара у зависности од броја такмичара, који мора располагати.
На рад лекарске службе примењују се Здравствени правилник WT и Здравствени правилник
ТАС.
Редарска служба Дужност организатора спортске приредбе је да организује редарску службу у
циљу безбедног одвијања спортске приредбе. Организатор је дужан да ангажује адекватан број
редара чије су дужности и обавезе да се старају о реду унутар објекта где се одржава спортска
приредба и у његовој непосредној близини.
Ред на борилишту Делегат и Главни судија не смеју дозволити да се такмичење настави, кад
понашање такмичара, тренера, клупских функционера, гледалаца или друге околности,
спречавају да се такмичење правилно одвија.

Судијски жири
Члан 14.
Делегирање судија на такмичењима у календару ТАС врши Судијска комисија у складу са
судијским Правилником ТАС, осим на званичним регионалним такмичењима где су надлежне
судијске комисије регионалних савеза. Сви чланови делегираног судијског жирија дужни су
да својим савесним радом и понашањем допринесу да се такмичење одвија без застоја,
правилно и у спортском духу. Главни судија одговоран је за рад судија.

ДЕЛЕГАТ ТАС
Члан 15.
Поступак и начин избора Делегата прописује Управни одбор ТАС. Делегат мора поседовати
лиценцу за рад.
Делегат мора бити упознат са одредбама Правилника за организацију такмичења,
пропозицијама такмичења и осталим спортским правилима WT, WTЕ и ТАС.
Делегат мора да присуствује такмичењу. Делегат присуствује такмичењу у официјелном
оделу. У случају спречености, одмах о томе обавештава канцеларију ТАС, а и свог заменика, ако
је одређен.
Делегат је дужан да изврши своје рутинске дужности (да види да ли се врши преглед
такмичарских легитимација, потврда о извршеном лекарском прегледу, да укаже учесницима
на мере одржавања реда на борилишту којих се сви морају придржавати, итд.).
Задатак Делегата је да прати одвијање такмичења и поштовање свих правила и пропозиција
WT, WTЕ и ТАС и да о томе потом састави Извештај.
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТЕКВОНДО ТАКМИЧЕЊА И ПРИРЕДБИ

Члан 12.
О свему уоченом делегат саставља извештај. У извештају се констатују недостатци који су
уочени.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И СПОРТИСТА НА
ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 16.
Да би клубови и спортске организације могли да наступе на такмичењима у организацији ТАС
неопходно је да испуњавају услове предвиђене Статутом ТАС, спортским правилима и Законом
о спорту.

Савези
Члан 17.
Регионални теквондо савези могу да наступају на међународним такмичењима у иностранству
на којима су позвани, уз обавезу да канцеларији ТАС пријаве учешће на такмичењу
минимално 7 дана пре почетка такмичења. Непријављивање учешћа на међународном
такмичењу подлеже дисциплинској одговорности.
Регионални савези могу да наступају на међународним такмичењима на којима су позвани
само под својим именом.
Регионални савези могу да организују међународно такмичење у Републици Србији.
Организатори ових такмичења су дужни да ова такмичења пријаве канцеларији ТАС у року
када и остали клубови пријављују такмичења како би се такмичења уврстила у календар ТАС
за наредну годину. Само у изузетним случајевима уз одобрење Управног одбора ова
такмичења се могу пријавити и у текућој години, али најкасније месец дана пре одржавања
тог такмичења уз плаћање дупле таксе и у слободном термину којим се не спречава или отежава
одржавање другог турнира у календару. Кршење ових одредби повлаче дисциплинску
одговорност организатора.

Клубови и спортске организације
Члан 18.
Клубови и спортске организације, чланови ТАС могу да наступају на међународним
такмичењима у иностранству уз обавезу да канцеларији ТАС пријаве учешће на такмичењу
најмање 7 дана пре почетка такмичења. Непријављивање учешћа на међународном такмичењу
подлеже дисциплинској одговорности.
Формулар Молбе за одобравање наступа на међународном такмичењу се налази у прилогу
Правилника.
Клубови чланови ТАС могу да наступају на међународним такмичењима само под својим
именом.
Члан 19.
Клубови чланови ТАС могу да организују међународно такмичење у Републици Србији.
Организатори ових такмичења су дужни да ова такмичења пријаве у за то одређеном року и на
за то одређеном формулару како би се такмичења уврстила у календар ТАС за наредну
годину. Само у изузетним случајевима уз одобрење УО ова такмичења се могу пријавити и
у текућој години, али најкасније месец дана пре одржавања тог такмичења уз плаћање дупле
таксе и у слободном термину којим се не спречава или отежава одржавање другог турнира у
календару. Кршење ових одредби повлаче дисциплинску одговорност организатора.
Теквондо асоцијација Србије
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И СПОРТИСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Делегат је дужан да у року од 8 дана по завршетку такмичења достави канцеларији ТАС
извештај. Извештајем се сматра попуњен прописани образац. Уз извештај је потребно
доставити све потребне прилоге.

ЗАХТЕВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА
Конкурс

Надлежна комисија ТАС-а има рок од седам дана од затварања конкурса да размотри све
потпуне и благовремено пристигле захтеве и донесе предлог Такмичарског календара и упути
га Управном Одбору на усвајање.
Захтев се подноси на прописаном обрасцу који је саставни део овог Правилника

Такмичарски календар
Управни Одбор ТАС-а доноси такмичарски календар за наредну календарску годину до 31.
децембра текуће календарске године.
Такмичарски календар ступа на снагу 15 дана од објављивања на званичном сајту савеза.
Подносиоци захтева могу у року од 8 дана од објављивања календара поднети жалбу
Управном одбору.
Управни одбор ТАС је дужан да у року од 7 дана размотри све благовремено пристигле жалбе.

Категорије турнира
Члан 21.
Клубови могу да конкуришу за једну од наведених категорија прописаних Бодовним
правилником. Да ли клубови испуњавају услове за категорију за коју конкуришу, надлежна
комисија ТАС процењује на основу попуњеног обрасца и достављене писмене документације
прописане овим Правилником.
Број бодова за сваку категорију, на предлог надлежне комисије, одређује Управни одбор,
посебном одлуком
Уколико турнир не задовољава услове за захтевану категорију додељује му се статус у
категорији у којој задовољава услове.
Висина такси за организацију мењају се одлуком Управног одбора која мора бити донета пре
расписивања конкурса.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Члан 22.
Организатори турнира сами бирају термине одржавања својих турнира. Нико не може својим
термином одржавања турнира да онемогућава одржавање другог турнира у календару ТАС-а.
Једном усвојени и објављени термини одржавања такмичења у календару ТАС-а не могу се
мењати ,осим уз сагласност осталих организатора турнира или уколико су нови термини
слободни и не ометају одржавање других турнира.
Датуми одржавања два узастопна усвојена турнира, односно размак између њих, не смеју бити
мањи од 21 дан (три седмице)
Изузетак од горњег правила су државна првенства и Куп Србије који имају приоритет у
распореду одржавања, односно у календару ТАС.
Теквондо асоцијација Србије
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ЗАХТЕВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА

Члан 20.
ТАС расписује конкурс у текућој календарској години за наредну календарску годину. Конкурс
траје од 1. до 15.децембра текуће године. У конкурсу се наводи висина такси и други услови,
ако постоје и ако нису наведени у овом Правилнику.

С обзиром да организатори турнира конкуришу истовремено, надлежна комисија ТАС
сублимира захтеве у један коначни предлог, који уз евентуалне измене и сагласност самих
организатора, иде даље на усвајање Управном одбору ТАС.

WT, WTЕ и ТАС ПРАВИЛА И ЊИХОВА ПРИМЕНА

Такмичења која су организована без примене ових правила, дела правила и/или у супротности
са њима, нису теквондо такмичења.
WT је светска теквондо организација надлежна за утврђивање међународних правила и
прописа теквондо спорта и за руковођење такмичењима на Олимпијским играма и светским
првенствима.
WTЕ је аналогна спортска организација надлежна за спровођење европских теквондо
првенстава. Све одлуке и нормативни акти WTE се морају поштовати и заснивати на
правилима WT.
Ако се теквондо такмичење или приредба на територији Републике Србије организује под
руководством WT или WTE, организује се и спроводи у складу са правилима WT и WTE и
позитивних прописа Републике Србије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Неизвршавање одредаба овог Правилника поред санкција које су предвиђене овим
Правилником, суспензија турнира, искључење из календара и новчану казну, повлачи за собом
и дисциплинску одговорност према Дисциплинском правилнику ТАС-а.
Члан 25.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ТАС.
Члан 26.
Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Управни одбор ТАС.
Члан 27.
Правилник се објављује на званичној интерент презентацији ТАС и ступа на снагу даном
доношења.
У Београду, 18.01.2018.године
Председник Управног одбора ТАС

Дејан Бурчул

ПРИЛОЗИ




Захтев за организацију турнира
Записник са теквондо такмичења
Пријава одласка на међународно такмичење
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ WT, WTЕ и ТАС ПРАВИЛА И ЊИХОВА ПРИМЕНА

Члан 23.
За сва такмичења на подручју Републике Србије примењују се одредбе WT, WTЕ и ТАС правила
(официјелна техничка правила).

ZAHTEV
ZA ORGANIZACIJU TURNIRA U KALENDARU TAS ZA 20___
I.PODACI O PODNOSIOCU
1.NAZIV ORGANIZACIJE PODNOSIOCA ZAHTEVA

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ПРИЛОЗИ

2.NAZIV MANIFESTACIJE

3.MESTO I DATUM ODRŽAVANJA

II.ORGANIZACIJA TURNIRA
1.BUDŽET TURNIRA
Visina kotizacije
2.SAGLASNOST LOKALNE SAMOUPRAVE ILI GRADA (ukoliko posedujete priložiti)
3.ORGANIZACIONI ODBOR TURNIRA
Kontakt osoba
Adresa organizatora
telefon
fax
e-mail
web site
4.SUDIJE
Glavni sudija (borbe)
Glavni sudija (forme)
Broj sudija nacionalni rangovi
Broj internacionalnih sudija
5.DELEGAT TAKMIČENJA
Delegata takmičenja delegira TAS /dnevnicu u iznosu od 7.000,00 din isplaćuje organizator

Теквондо асоцијација Србије
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6.MESTO ODRŽAVANJA/SPORTSKA HALA
Naziv
Adresa
Vreme zakupa
Kapacitet tribina
Dimenzije terena
Broj borilišta
Svlačinice i pom.prostorije
Toaleti

8.PREVOZ (opciono)

9.MEDICINSKO OSOBLJE, DOPING KONTROLA, OSIGURANJE OD POVREDA
Broj lekara
Broj tehničara
Doping kontrola/obezbeđena prostorija
Osiguranje od povreda (opciono)
10.OBEZBEĐENJE
● Kopija potvrde iz MUP-a da je manifestacija prijavljena (dati na uvid delegatu takmičenja)
● Naziv firme koja vrši obezbeđenje i broj redara
11.TURNIR SE ODRŽAVA U SLEDEĆIM DISCIPLINAMA
● Kyorugi ( )
● Poomsae ( )
● __________________
12.OPREMA
● Zaštitna oprema
●

ELEKTRONSKI OKLOPI ( naziv proizvođača)

●

VIDEO REPLAY SISTEM (broj borilišta)

●

BORILIŠTA (strunjače)

Теквондо асоцијација Србије
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ПРИЛОЗИ

7.SMEŠTAJ (ime hotela /opciono)

●

WEB SITE ZA PRIJAVU TAKMIČARA ,OBRADU I OBJAVLJIVANJE REZULTATA

www.
13.ISTORIJA TURNIRA
● Godina prvog održavanja
Koliko puta je do sad održan

●

Broj zemalja i broj takmičara na predhodnom turniru

●

Dostaviti zvanične ekipne rezultate sa poslednjeg turnira

Mesto i datum

Naziv podnosioca i pečat

Potpis ovlašćenog lica

Popunjene prijave poslati na e-mail TAS-a office@tas.org.rs do kraja konkursa uz dokaz da je
izvršena uplata takse u iznosu od 30.000,00 dinara. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se
razmatrati.
PRILOG:
● Saglasnost jedinice lokalne samouprave ili grada
● Zvanični ekipni rezultati sa poslednjeg turnira
● Kopija uplatnice ili izvoda da je plaćena taksa u iznosu od 30.000,oo.

Теквондо асоцијација Србије
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ПРИЛОЗИ

●

Popunjava Delegat TAS _____________________________________

ZAPISNIK
Naziv manifestacije
Mesto i datum održavanja
Odgovorno lice
Adresa organizatora
telefon
fax
e-mail
web site

SPORTSKI OBJEKAT
Naziv
Adresa
Vreme zakupa
Kapacitet tribina
Dimenzije terena
Broj borilišta
Pomoćne prostorije za zagrevanje
Broj muških svlačionica
Broj ženskih svlačionica
Broj toaleta
Postojanje PP aparata
NAPOMENA

SUDIJE
Glavni sudija (borbe)
Glavni sudija (forme)
Broj sudija nacionalni rangovi
Broj internacionalnih sudija
NAPOMENA

Теквондо асоцијација Србије
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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ПРИЛОЗИ

SA SPORTSKOG TAKMIČENJA

MEDICINSKA SLUŽBA
Broj lekara
Broj tehničara
Prisutna kola hitne pomoći
Doping kontrola/obezbeđena
prostorija
Osiguranje od povreda (opciono)
NAPOMENA

REDARSKA SLUŽBA

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ПРИЛОЗИ

Potvrda da je manifestacija
prijavljena u MUP-u
Naziv firme koja vrši obezbeđenje
Broj redara
NAPOMENA

OPREMA
Zaštitna oprema
Elektronski oklopi(proizvođač i
br.bor)
Video riplej sistem (broj borilišta)
Sajt za prijavu i objavljivanje
rezultata
NAPOMENA

SATNICA TAKMIČENJA
Merenje (vreme poč. I završetka)
Početak takmičenja
Završetak takmičenja
NAPOMENA

ZABELEŠKA:

Meto i datum

Теквондо асоцијација Србије
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PRIJAVA
ODLASKA NA MEĐUNARODNO TAKMIČENJE
1. Naziv tekvondo kluba, organizacije ili
regionalnog saveza
2. Naziv takmičenja
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/ ПРИЛОЗИ

3. Datum održavanja
4. Država u kojoj se održava
5. Mesto održavanja
6. Tehnički organizator
7. Planirani broj takmičara koji će
putovati
8. Planirani broj zvaničnih lica
9. Planirani broj sudija koji će putovati
10. NAPOMENA

Datum i mesto
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