
 

На основу чл. 102. Закона о спорту, Управни одбор Џет Ски савеза Србије на седници одржаној, 

20.09.2012. године, доноси: 

 

 

СПОРТСКА ПРАВИЛА 

ЏЕТ СКИ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

На основу Закона о спорту РС, Џет Ски савез Србије (у даљем тексту: ЏССС), утврђује Спортска 

правила (у даљем тексту: Правила), која су усаглашена са међународним правилима Светске Џет 

Ски Асоцијације (IJSBA) и са Статутом ЏССС. 

 

Члан 2. 

Спортским правилима из чл. 1. овог Правилника, утврђује се следеће: 

 

1) Такмичарски правилник ЏССС, којим се регулишу следећа питања: 

- систем такмичења, 

- календар такмичења, 

- пропозиције такмичења, 

- правила такмичења, 

- и слично; 

 

2) Правилник о организацији такмичења и учешћу на такмичењима, којим се регулишу 

следећа питања: 

- правила за организовање џет ски такмичења, 

- услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања 

њихове испуњености, 

- учлови и критеријуми за учешће на националном шампионату, односно 

професионалном спортском такмичењу и поступак утврђивања њихове испуњености 

(дозвола за сезону), 

- услови за организовање и учешће спортских организација и спортиста на 

међународним такмичењима, 

- услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за подручје 

више држава или региона различитих држава. 

 

3) Регистрациони правилник ЏССС, којим се регулишу следећа питања: 

- услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за спортску организацију, 

укључујући и регистровање страних спортиста и тренера, 

- статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране спортске организације, 

укључујући уступање спортиста између спортских организација, 

- услови за вршење посредовања при преласцима спортисте из једне у другу спортску 

организацију. 

 

4) Правилник о спречавању негативних појава у ЏССС, којим  се регулишу следећа 

питања: 

- лажирање спортских резултата, 

- спречавање расизма, 

- мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично 

понашање, и сл.), 



- казнене мере за почињене прекршаје; 

 

5) Правилник о медицинској заштити спортиста, којим се регулишу следећа питања: 

- заштита џет ски спортиста од допинга, 

- медицинска заштита џет ски спортиста и сл.; 

 

6) Дисциплински правилник ЏССС, којим се регулишу следећа питања: 

- дисциплински поступак, 

- дисциплинске казне; 

 

7) Правилник о стручном раду у ЏССС, којим се регулишу следећа питања: 

- оспособљавање спортских стручњака и стручњака у спорту у ЏССС, 

- обављање стручног рада у спортским организацијама, 

- издавање дозвола за рад (лиценци) спортским стручњацима, 

- лиценцирање делегата ЏССС, 

- лиценцирање судија ЏССС, 

- евиденције стручњака у оквиру ЏССС, 

- статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица ЏССС. 

 

Члан 3. 

Спортска правила доноси Управни одбор ЏССС. 

 

Члан 4. 

Правилници из чл. 2. Овог Правилника се доносе као посебни правилници на седницама Управног 

одбора и чине саставни део Спортских правила ЏССС. 

 

Члан 5. 

Спортска правила ЏССС се достављају са прилозима Министарству омладине и спорта РС. 

 

Члан 6. 

Измене и допуне Спортских правила ЏССС доноси Управни одбор на предлог Председника 

савеза, 1/3 чланова Управног одбора или на предлог најмање 1/3 чланова Скупштине ЏССС. 

 

Члан 7. 

Спортска правила ЏССС и посебни Правилници који чине саставни део Спортских правила ЏССС, 

ступају на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли ЏССС.  

 

 

 

 

У Београду, 

20.09.2012. године 

 

 

 

          Председник 

             

                 ________________________ 

                              Вељко Шукало 


