На основу чл. 33., 102., 112., 156., 157., 158. Закона о спорту и чл. 38. Статута Џет Ски савеза
Србије, Управни одбор Џет Ски савеза Србије на седници одржаној 20.09.2012. године, донео је:
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА И
УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊУ ЏЕТ СКИ САВЕЗА СРБИЈЕ
1. ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Правилник о организацији такмичења и учешћу на такмичењу Џет Ски савеза Србије (у даљем
тексту: Правилник), регулише сва питања која су везана за организацију и учешће на џет ски
такмичењу. Овим Правилником се посебно утврђује начин додељивања такмичења, права и
дужности организатора, начин одређивања, права и дужности службених лица на такмичењу,
услови за такмичење, опрема, понашање такмичара, награде, услови за учешће на Националном
шампионату, услови учешћа на међународном такмичењу и друге одредбе значајне за одвијање
такмичења.
2. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
Члан 2.
Организацију спортских такмичења могу да обављају Џет Ски савез Србије (у даљем тексту:
ЏССС) и његови чланови, под условима утврђеним Законом и овим Правилником.
Организатор спортскихт такмичења обавезан је да се придржава следећих услова за несметано
одржавање тамичења или манифестације:
- да поднесе прописани захтев ЏССС за одобрење организације такмичења;
- да прибави све потребне сагласности од надлежних институција;
- да осигура несметано и безбедно одржавање такмичења;
- да предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте,
гледаоце и друге учеснике такмичења и трећа лица (упозорења, истицање забрана, давање
обавештења и упутстава, итд.), као и мере којима се утиче на повећање ризика (безбедност
локације, исправна и адекватна опрема, обезбеђење хитне медицинске помоћи, службе
обезбеђења, спасилачке службе, речне полиције, итд.);
- да предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на
спортским такмичењима, у складу са Законом и спортским правилима;
- да предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са
Законом и спортским правилима.
Члан 3.
Такмичарска комисија, у чијој је надлежности организација такмичења, провериће све услове за
које организатор гарантује за организацију такмичења из овог Правилника, узимајући посебно у
обзир:
- претходна искуства организатора;
- постигнуте резултате такмичара који који су у чланству организатора;
- равномерну поделу организације такмичења;
- заступљеност клубова и учесника такмичења;
- могућност смештаја и исхране, комуникацијске везе;
- постојећу опрему (такмичарска стаза, пловила, пратећа опрема) и инфраструктуру (судије,
директор трке, бројачи бова и кругова, помоћно особље, итд.), потребну за одржавање џет
ски такмичења.

Члан 4.
Организатор такмичења има право да наплати пријаву за такмичење од возача, у висини коју
одређује Такмичарска комисија.
Пријава за такмичење се уплаћује пре почетка такмичења и уколико возач не наступи на
такмичењу, уплаћени износ се не враћа.
Члан 5.
Организатор такмичења је дужан да:
- најмање 30 дана пре почетка такмичења достави такмичарској комисији све елементе
потребне за израду такмичарских пропозиција, како би их комисија на време доставила
свим учесницима такмичења;
- прибави потребне сагласности од надлежних установа (Капетанија пристаништа, Зеленило,
Градски завод за заштиту здравља, Управа полиције, итд.);
- осигура стручне службе такмичења (судије, директора трке, техничког директора, бројаче
кругова и бова, секретаријат, хитну медицинску помоћ, противпожарну екипу, спасилачку
службу, обезбеђење, итд.);
- осигура свог представника у руководству такмичења и помоћно особље које ће бити на
располагању стручном особљу трке;
- обезбедити награде за најбоље учеснике такмичења;
- се придржава одредби овог Правилника, званичног тамичарског правилника ЏССС,Закона
о спорту и других општих аката који се односе на организацију такмичења.
3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРА
Члан 6.
Пријаве за учешће на такмичењу се подносе писменим путем путем и-мејла, факсом или на
локацији такмичења Такмичарској комисији.
Члан 7.
Од сваког такмичара ће се захтевати да потпишу Изјаву о ослобађању од кривичне одговорности
(на сваком такмичењу под покровитељством Светске Џет Ски Асоцијације и ЏССС), којом се
ослобађају организатори, промотери, учесници и друге организације у вези са такмичењем;
оператери стазе, власници стазе, званичници, возачи, пит екипе, спасилачко особље, све особе у
„специјалним просторима“, промотери, спонзори, донатори, оглашивачи, власници и они који
изнајмљују средства помоћу којих се одржава такмичење, инспектори услова и такмичења,
надзорници, заступници осигурања, консултанти и други који дају препоруке, издају наређења или
дају упутства, или су ангажовани у процени ризика или активности контроле губитака у вези са
условима или такмичењем и сваког међу њима - њихове директоре, службенике, агенте и
запослене, који ће се у даљем тексту називати „ослобођени од сваке кривичне одговорности према
доле потписанима“, њиховим представницима, заступницима, родбини и наследницима за било
какав губитак и сву штету, и за било какве захтеве или потраживања на основу повреде физичког
лица или имовине или који за последицу има насталу смрт доле потписаног или је у вези са
такмичењем, без обзира да ли је изазвана немаром или на други начин.
Члан 8.
За време трајања такмичења, возач је дужан да се придржава званичног Такмичарског правилника
ЏССС, сатнице такмичења, да наступа у одговарајућој опреми, прихвата одлуке службених лица
и пристојно се понаша.

4. ПРИПРЕМА ТАКМИЧЕЊА
Члан 9.
За потребе такмичења ће се израдити Пропозиције такмичења и биће достављене свим учесницима,
најмање 30 дана пре почетка такмичења.
Пропозиције такмичења израђује Такмичасрка комисија ЏССС.
Члан 10.
Пропозиције такмичења обавезно садрже:
- назив организатора;
- место и време одржавања такмичења;
- ко има право учешћа у такмичењу;
- у којим категоријама и класама се одржава такмичење;
- обавештење о минимуму заштитне опреме;
- обавештење о техничким карактеристикама пловила за одређену класу;
- начин и рок за пријаву за учешће у такмичењу;
- обавештење о директору такмичења и судијама;
- услове загревања, полуфинала и финала.
Члан 11.
На свим званичним и одобреним тамичењима, примањиваће се званична Такмичарска правила
ЏССС.
5. УСЛОВИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ И ОПРЕМА
Услови такмичења
Члан 12.
Локација на којој се одржава такмичење мора задовољити следеће услове:
- приступачност/рампа за спуст пловила;
- ограђен део за пит-простор (такмичарски тимови и пратеће особље, поправке пловила,
сипање горива,техничка контрола пловила, итд.);
- вез за пловила;
- ограђен паркинг простор за приколице на обали;
- обезбеђење електричне енергије;
- озвучење и осветљење;
- санитарни системи (покретни или статични уколико их локација већ поседује);
- пијаћа вода и тушеви (опционо);
- посебан део/торањ за судије;
- пунктови дуж локације такмичења за бројаче бова и кругова;
- специјалан простор за ВИП госте, спонзоре, донаторе, гледаоце;
- посебан простор за секретаријат трке;
- простор за медије.
Члан 13.
Унутар ограђеног дела локације такмичења, могу се постављати рекламне поруке, као
и на бовама које се налазе на такмичарској стази.
Дозвољено је и брендирање такмичарских пловила, са изузетком дела пловила на ком се
налази стартни број.
Члан 14.
Сви остали услови морају бити у складу са подзаконским актима који регулишу услове

организације такмичења и обезбеђивања материјалних и сигурносних услова за организацију
такмичења.
Опрема
Члан 15.
Такмичарска опрема се састоји од заштитне опреме (неопренско одело, појас-прслук за
спашавање, заштитна обућа, заштитне рукавице, заштитне наочаре, кацига, штитници за
кичму и ноге) и пловила које мора задовољавати техничку спецификацију за класу у којој ће
се такмичити.
Члан 16.
За сво време такмичења, такмичар је обавезан да носи свој стартни број преко заштитне опреме.
Исти стартни број се лепи са леве и десне предње стране пловила и мора бити присутан за сво
време такмичења.
Такође, такмичар је обавезан да за сво време боравка на води носи прслук за спашавање.
Члан 17.
Гориво које се користи, може бити само безоловно.
Члан 18.
Свако пловило мора поседовати „прстен“ на предњем доњем делу пловила, направљен од
конопца, за потребе вуче пловила услед квара, нестанка горива, итд.
Пратећа опрема
Члан 19.
За организацију џет ски такмичења, технички организатор је дужан да обезбеди следећу
пратећу опрему:
- контролне заставице;
- штоперице;
- пиштаљке;
- разглас/мегафон;
- компресор;
- сидра, ланце, конопце;
- канцеларијски материјал (судијске листе, оловке, фасцикле, спајалице, хефталице,
селотејп, итд.);
- и осталу неопходну опрему за одржавање такмичења.
Организатор је дужан да на свим такмичењима у организацији ЏССС истакне заставу
Републике Србије на видном месту на локацији тамичења.
6. СЛУЖБЕНА ЛИЦА
Члан 20.
Руководство такмичења чине: Директор такмичења, технички директор, стартни, финиш и
судија у стази, записничар.
Руководство такмичења има и помоћно особље: бројачи бова и кругова, референт за пријем и евиденцију
пријава, референт за обраду резултата, итд.
Чланови и руководство такмичења делују сваки у оквиру својих начела, а заједнички решавају
случаје који нису предвиђени одредбама овог Правилника или пропозиција такмичења.

7. ТОК ТАКМИЧЕЊА
Класификација такмичара
Члан 21.
Такмичари се према степену знања и искуства класификују у следеће категорије:
- Бегинер (почетник који се први пут такмичи);
- Новајлија (такмичар који поседује минимално искуство);
- Експерт (такмичар који показује виши степен вештине од Новајлије);
- Аматер (комбинација класа Новајлија и Експерата);
- Про (такмичари који имају значајно такмичарско искуство);
- Про-Ам (комбинација класа Експерата и Про);
- Ветерани (такмичари са минимум 30 година старости);
- Мастер (такмичари са минимум 40 година старости);
- Жене (такмичарке у горе наведеним категоријама Новајлија, Експерата и Про).
Категорије
Члан 22.
Сходно класификацији и перфомансама пловила, узимају учешће у једној од следећих
категорија:
- Клосед Курса (такмичење на кружним стазама);
- Слалома (такмичење на мерење времена по задатој стази);
- Фристајла (такмичење у слободном стилу);
- Офшора (такмичење на дугим стазама);
- Драг-рејсинга (такмичење на мерење времена за два такмичара);
- Специјална такмичења (такмичења промотивног карактера, тестирања перфоманси
пловила и возача, итд.).
Такмичење
Члан 23.
Сви такмичари су обавезни да учествују у брифингу (састанку) возача.
Због променљиве конфигурације обале и стања воде, као и временских услова, начин старта ће
бити објашњен на састанку возача.
Тренинг и загревање ће бити дозвољени за време заузимања позиције у зони старта.
Пловило које се користи у некој од полуфиналних или финалних трка, мора бити исто као
пловило које је коришћено у квалификационим тркама.
Минимални број такмичара по категорији је 7 (седам).
Бодовање
Члан 24.
Званични систем бодовања возача важиће за сва такмичења под покровитељством ЏССС.
Када је број пријављених мањи или једнак максимално дозвољеном броју пловила на старту,
користиће се систем комбинованог бодовања по класама:
1) Званични систем бодовања на Клосед Курс (кружним) стазама:

Позиција

Бодови

Позиција

Бодови

Позиција

Бодови

1.

60

8.

30

15.

14

2.

53

9.

27

16.

12

3.

48

10.

24

17.

10

4.

43

11.

22

18.

8

5.

39

12.

20

19.

6

6.

36

13.

18

20.

4

7.

33

14.

16

2) Званични систем бодовања у Слалому/Фристајлу:
Позиција

Бодови

Позиција

Бодови

Позиција

Бодови

1.

20

8.

9

15.

2

2.

17

9.

8

16.

1

3.

15

10.

7

17.

1

4.

13

11.

6

18.

1

5.

12

12.

5

19.

1

6.

11

13.

4

20.

1

7.

10

14.

3

3) Званични систем бодовања на Офшор стазама:
Позиција

Бодови

Позиција

Бодови

Позиција

Бодови

1.

400

8.

340

15.

312

2.

380

9.

336

16.

308

3.

368

10.

332

17.

304

4.

360

11.

328

18.

300

5.

352

12.

324

19.

296

6.

348

13.

320

20.

292

7.

344

14.

316

21.

290

Савети такмичарима
Члан 25.
Свим такмичарима се препоручује придржавање одредби званичног Такмичарског правилника
ЏССС.
Понашање такмичара
Члан 26.
Возачи се морају уздржавати од неспортског понашања, вређања осталих такмичара,
службених лица или гледалаца, којим би штетили властитом угледу, угледу џет ски спорта
или би наносили штету организатору.
Члан 27.
Директор такмичења може дисквалификовати, искључити или удаљити возача, власника,
спонзоре, чланове пит екипе, због неког од следећих прекршаја:
- вулгарност, увредљиве речи или неспортско понашање усмерено према званичницима,
гледаоцима или другим учесницима;
- непридржавање правила ЏССС за време такмичења;
- неиспуњавање захтева у погледу пловила;
- употреба алкохолних пића и опојних дрога;
- неспремност да се прихвати одлука званичника такмичења;
- вербално или физичко злостављање званичника;
- учествовање на такмичењу без поседовања важеће чланске карте или због умешаности
у коришћење туђе чланске карте;
- давање непрецизних или нетачних података званичницима или у неком званичном
документу ЏССС.
Члан 28.
Одлука да се возач дисциплински казни због ма ког од горе наведних разлога не подлеже
праву жалбе.
Објављивање резултата
Члан 29.
Организатор је дужан да након обраде резултата, правовремено објави резултате одржаних
класа, истицањем истих на видном месту на локацији такмичења, непосредно пре проглашења
победника и доделе награда или да их интрепетира усменим путем преко разгласа, за време
церемоније проглашења победника и доделе награда.
Додела награда
Члан 30.
Све награде треба да буду додељене званичним победницима или њиховим овлашћеним
представницима по завршетку дана такмичења, осим ако за доделе није предвиђено неко друго,
посебно време и место.
Организатор такмичења је дужан да обезбеди спортске трофеје (пехаре и медаље) и/или посебна
признања, плакете, захвалнице.

8.

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 31.
Да би клубови могли да наступе на такмичењу у организацији ЏССС, неопходно је да испуњавају
Законом предвиђене услове из чл. 33. Закона о спорту РС, да су чланови ЏССС и да су сагласни
да се придржавају званичних Такмичарских правилника и других општих аката ЏССС.
Да би наступили на такмичењу, возачи морају имати пловидбену дозволу и такмичарску лиценцу
ЏССС, која је оверена за текућу сезону или је могу извадити на лицу места само за одређено
такмичење уз одговарајућу новчану надокнаду.
Учешће на Националном шампионату
Члан 32.
Да би чланови неког клуба могли да наступе у Националном шампионату, морају да у складу са
чл. 112. Закона о спорту РС, да добију од ЏССС дозволу за сезону, која се издаје сваке године
пред почетак такмичарске сезоне.
Услови које клуб мора да испуни да би могао да учествује на Националном шампионату су:
- да је члан ЏССС;
- да је клуб регистрован у складу са Законом о спорту РС;
- да има обезбеђена или планирана средства потребна за учешће у такмичењу;
- да поседује прописану такмичарску опрему;
- да има минимум три пријављена такмичара.
Учешће на међународном такмичењу
Члан 33.
О учешћу такмичара на међународним такмичењима, одлучује селектор националне репрезентације.
Изабрани возачи су дужни да се придржавају утврђених правила и кодекса понашања. У случају
кршења правила, селектор или вођа пута могу одстранити са такмичења оне такмичаре који се не
придржавају одредби, о чему су дужни да поднесу пријаву Дисциплинској комисији ЏССС.
Одлуку о учешћу репрезентације ЏССС на међународном такмичењу доноси Управни одбор ЏССС,
најмање месец дана пре термина одржавања такмичења.
Члан 34.
Међународна џет ски такмичења која се одржавају на територији РС, организују се под
покровитељством Светске Џет Ски Асоцијације, Европске Џет Ски Асоцијације или Балканске
Џет Ски Федерације и спроводе се у складу са њиховим такмичарским правилима и у складу са
Законом о спорту.
Жалбе
Члан 35.
Такмичар који је незадовољан неком одлуком у вези прекршаја везаног за опрему, може да се
жали организатору.
Жалба или намера улагања жалбе мора се писмено доставити у року од 1 часа после
дисквалификације уз плаћање одговарајуће таксе за обраду протеста.
Одлука званичника по поднетој жалби биће донешена у разумном року од дана када је жалба
уложена.

9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор ЏССС.
Члан 37.
Измене и допуне Правилника обављају се по поступку и на начину прописаном за његово
доношење.
Члан 38.
Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли ЏССС.

У Београду,
20.09.2012. године
Председник:

___________________
Вељко Шукало

