На основу члана 32. Статута СГС, Извршни одбор СГС на седници одржаној дана
________ 2002. године донео је

ПРАВИЛНИК О СУСРЕТИМА ЧЛАНОВА СГС
Опште одредбе
Члан 1.
Сусрети чланова СГС-а (у даљем тексту Сусрети) су традиционална манифестација
чији је циљ окупљање што већег броја чланова ради међусобног упознавања и
зближавања, размене искустава, сарадњи на изради техничке регулативе, прописа и
стандардизације, праћења развоја технике и технологије,презентације геодетских
производа и услуга у оквиру сајамског дела и развијања физичке културе и рекреације.
Члан 2.

Susreti obuhvataju sve vrste okupqawa: kongrese, simpozijume, savetobawa, sabore,
seminare i druge vrste okupqawa geodeta u skladu sa ~lanom 1. ovog pravilnika.
Susreti ne obuhvataju skup{tinska zasedawa SGS.
^lan 3.
Сусрети се одржавају сваке године у априлу месецу, а Сусрети друштава, по
програму рада друштава, по утврђеним правилима, имају органе за спровођење Сусрета и
спортских такмичења и пропозиције такмичења.
Члан 4.
Извршни одбор СГС, Одлуком одређује:
• Организациони одбор Сусрета
• Комисију за спорт
• Место и време организовања Сусрета
Члан 5.
Организациони одбор
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

бира председника Организационог одбора
обавља послове организације Сусрета
непосредно координира послове организације Сусрета
стара се о расподели штандова за презентацију
стара се о смештају учесника Сусрета
обезбеђује културно забавни програм
обавља протоколарне послове
одлучује о жалбама у другом степену
о месту и термину одржавања Сусрета обавештава чланове СГС најкасније
два месеца пре почетка Сусрета
о цени аранжмана обавештава учеснике најкасније тридесет дана пре
почетка Сусрета

Трошкове Сусрета сносе учесници.
Одлуке Организационог одбора о жалбама су коначне.
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Комисија за спорт
Члан 6.
Комисија за спорт:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ближе утврђује пропозиције такмичења
стара се о регуларности такмичења
утврђује распоред и време такмичења
врши контролу објеката за такмичење
организује састанке са вођама екипа
верификује записнике са такмичења
даје тумачења Правилника и Пропозиција такмичења
одлучује о жалби у првом степену
припрема податке о току такмичења
врши бодовање екипа
решава друга питања везана за такмичења
Члан 7.

Право учешћа на Сусретима имају сви чланови СГС, као и други субјекти које
утврди извршни одбор или Организациони одбор.
Члан 8.
Право учешћа на Сусретима у оквиру такмичарског дела имају екипе и појединци,
искључиво чланови СГС, који изврше благовремену пријаву за дисциплине у којима ће се
такмичити.
Попуњена пријава за учешће на Сусретима доставља се Организационом одбору у
назначеном року и мора да садржи:
•
•
•
•
•
•
•

назив организације и адресу
телефон и број факса
резервацију собе у хотелу
број и имена учесника
назив спортске екипе
спортске дисциплине у којима пријављује учеснике
број мушких и женских учесника

Попуњена пријава мора
подружнице.

бити потписана

и

оверена

од

стране

фирме

или

Члан 9.
Вође екипа као и појединци који учествују у спортским такмичењима, достављају
Комисији за спорт попуњени и оверени списак учесника, у два примерка, приликом
доласка екипа који садржи:
•
•
•
•

презиме и име учесника
јединствени матични број грађана
број личне карте
број чланске карте друштва СГС-а

Један такмичар може бити члан само једне екипе у оквиру једне дисциплине.
Вођа екипе је одговоран за тачност података за сваког учесника.
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Члан 10.
Спортске дисциплине:
За жене
• Пикадо
• Пливање
• Стони тенис
• Тенис
• Стрељаштво
• Атлетика
• Кошарка
• Одбојка
• Куглање

Мешовите
• Шах
• Риболов
• Бадмингтон
• Одбојка на песку

За мушкарце
• Мали фудбал
• Потезање конопца
• Пливање
• Стони тенис
• Тенис
• Стрељаштво
• Атлетика
• Кошарка
• Одбојка
• Куглање

Члан 11.
Да би такмичари могли наступати за своје екипе, пре почетка такмичења,
службеном лицу се мора доставити пријава која садржи презиме, име, број личне карте и
број чланске карте.
Сваки учесник, на захтев службеног лица или вође противничке екипе обавезан је
показати личну карту и чланску карту.
Екипа или појединац који не поседује исправну документацију, нема право учешћа
на такмичењу.
Награде и признања
Члан 12.
Учесницима Сусрета организатор обезбеђује признања: пехаре, медаље и дипломе,
и то:
За постигнуте резултате у екипном пласману додељују се:
•
•
•

за прво место пехар и диплома
за друго место медаља и диплома
за треће место медаља и диплома

За постигнуте резултате у појединачном пласману додељују се:
•
•
•

за прво место медаља и диплома
за друго место медаља и диплома
за треће место медаља и диплома
Члан 13.

Судије за спортска такмичења у свим дисциплинама одређује организатор Сусрета.
Решавање спорова насталих у току такмичења
Члан 14.
Приговор на право наступа одређеног члана противничке екипе, мора се ставити
пре почетка утакмице.
Приговор стављен након одигране утакмице неће се узимати у разматрање.
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Комисија за спорт, по хитном поступку решава приговор у првом степену.
На одлуку Комисије за спорт може се изјавити жалба у писменој форми
Организационом одбору, који ће најкасније 15 минута пре наредног Сусрета спорне екипе
донети коначну одлуку.
Члан 15.
Ради непридржавања Правилника, Пропозиција такмичења или других прекршаја
које на такмичењима учине поједини такмичари, вође екипа или екипе у целини,
примењиваће се следеће дисциплинске мере.
•

•
•

екипа која у заказано време за почетак меча не стигне на место такмичења,
обавезно се чека 10 минута. Након тог времена, губи право наступа на том
мечу, а резултат се региструје сагласно одредбама правила игре за ту
дисциплину.
за прекршај у погледу учествовања лица која по било ком основу немају
право наступа по Правилнику Сусрета, екипа се дисквалификује из даљег
такмичења у тој дисциплини.
за разне прекршаје и друге испаде које учине поједини такмичари, вође
екипа или екипе у целини, а који ометају нормалан ток такмичења, на
предлог службеног лица на такмичењу или судије, могу бити искључени
односно суспендовани до краја такмичења и избрисани из пласмана.
Коначну одлуку о томе доноси Организациони одбор.

Прелазне одредбе
Члан 16.
Седиште Организационог одбора и Комисије за спорт, до почетка Сусрета је у
Београду, улица Кнеза Милоша бр. 7а.
Тел/фах: 011/ 323-3693
Члан 17.
Материјално-финансијско пословање одржавања Сусрета, обављаће се преко жиро
рачуна СГС.
Члан 18.
Правилник ступа на снагу даном доношења.
Београд,________ 2002. год.

Извршни одбор СГС
председник
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