
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 
 

Опште прпппзиције 
 

Члан 1. 
 

Првенствп у СПОРТСКОЈ ГИМНАСТИЦИ (у даљем тексту: Првенствп) је такмичеое кпје 
заједнички прганизују Савез за шкплски сппрт Србије и Гимнастички савез Србије. 

 
Члан 2. 

Све именице кпје се у пвпмПравилнику кпристе у мушкпм рпду, а имају и женски рпд, 

ппдразумевају и истпвременп пбухватају исте именице у женскпм рпду.    

 
Члан 3.  

Првенствп се прганизује у пбавезнпм прпграму у екипнпј и ппјединачнпј кпнкуренцији у 
следећим категпријама:   
1. НАЈМЛАЂИ ПИОНИРИученици  пд I дп IV разреда пснпвне шкпле; 
2. МЛАЂИ ПИОНИРИ ученици V и VI  разреда пснпвне шкпле; 
3. СТАРИЈИ ПИОНИРИ ученици VII и VIII  разреда пснпвне шкпле; 
4. ОМЛАДИНЦИ УЧЕНИЦИ средоих шкпла. 
 
 

Члан 4. 
Такмичеое у пбавезнпм прпграму је екипнп и ппјединачнп. Екипу сваке категприје чине 
четири такмичара. За пласман екипе рачунају се резултати три најбпља пласирана 
такмичара на свакпј справи. На истпм такмичеоу прпглашавају се и ппјединачни резултати 
у вишебпју у кпме учествују сви пријављени такмичари у истпј категприји. 
 

Члан 5. 
Прпграм такмичеоа пп категпријама:  
Најмлађи пипнири - ученици пд I дп IV  разреда пснпвне шкпле 
Пипнири       Пипнирке 
Партер       Партер 
Прескпк       Прескпк 
Кругпви или вратилп                 Греда (ниска) 
Кпо са хватаљкама или разбпј    Разбпј(нижа притка) 
 
Млађи пипнири - ученици V и VI  разреда пснпвне шкпле 
Пипнири       Пипнирке 
Партер       Партер 
Прескпк       Прескпк 
Кругпви или вратилп      Греда 
Кпо са хватаљкама или разбпј    Разбпј(нижа притка) 



Старији пипнири - ученици VII и VIII  разреда пснпвне шкпле 
Пипнири       Пипнирке 
Партер       Партер 
Прескпк       Прескпк 
Кругпви       Греда 
Вратилп       Разбпј(нижа притка) 
Кпо са хватаљкама или разбпј  
 
Омладинци – ученици средоих шкпла 
Пипнири       Пипнирке 
Партер       Партер 
Прескпк       Прескпк 
Кругпви       Греда 
Вратилп       Разбпј(нижа притка) 
Кпо са хватаљкама или разбпј  
 
Приликпм  пријаве за такмичеое наставници мушких категприја дужни су да наведу 
справу за кпју су се оихпва екипа или ппјединац ппределили, пбзирпм да се за категприје 
Најмлађи пипнири и Млађи пипнири такмичеое пдвија четвпрпбпју, а за категприје 
Старији пипнири и Омладинци у петпбпју. 

 
Члан 6. 

Први степен такмичеоа у пбавезнпм прпграму је Шкплскп првенствп. Шкпла кпја је 
прганизпвала првенствп има правп да, са свпјпм екипoм, учествује на ппштинскпм 
првенству. 

 
Члан 7. 

Други степен такмичеоа је Општинскп/Градскп првенствп. Екипе кпје су псвпјиле првп 
местп на Општинскпм првенству стичу правп УЧЕШЋА на Окружнпм првенству.  
Укпликп се за Општинскп првенствп пријави мали брпј шкпла, пријављене шкпле мпгу да 
наступе са највише две екипе. 
 

Члан 8. 
Трећи степен такмичеоа је Првенствп пкруга. Укпликп се за Окружнп првенствп пријави 
мали брпј шкпла, мпже се прганизпвати ОТВОРЕНО ОКРУЖНО ПРВЕНСТВО за све шкпле са 
тпг Округа, ппд услпвпм да су наступале на Општинскпм/Градскпм првенству.  
Екипе кпје су псвпјиле првп местп на Окружнпм првенству стичу правп да учествују на 
међупкружнпм првенству.Два најбпље пласирана ппјединца у свакпј категприји, а да нису 
у саставу првппласиране екипе, стичу правп учешћа на међупкружнпм првенству. 
 

Члан 9. 
Четврти степен такмичеоа је Међупкружнп првенствп. Правп наступа имају екипе кпје су 
псвпјиле првп местп на Првенству пкруга, кап и два најбпље пласирана ппјединца у свакпј 
категприји, а да нису у саставу квалификпване екипе. Међупкружна првенства мпрају бити 



завршена најкасније 15 дана пре Републичкпг првенства, а пласман са такмичеоа пп 
категпријама мпра бити дпстављен Савезу за шкплски сппртнајкасније 10 дана пре 
пдржаваоа Републичкпг првенства. 
 

Члан 10. 
Пети степен такмичеоа је Републичкп првенствп на кпм наступају ппбедници са 
Међупкружнпг превенства, најбпља екипа и два најбпље пласирана ппјединца. Укпликп 
неки међупкруг нема представника, такмичарски пдбпр пдпбрава учешће 
другппласиранпј екипи из пкруга у кпм је учествпвап највећи брпј екипа. 

 
Завршне пдредбе 

 
Члан 11. 

Ппбедници Републичкпг првенства стичу назив шкплскпг првака Србије за текућу гпдину 
какп у екипнпј, такп и у ппјединачнпј кпнкуренцији у пбавезнпм прпграму.         
Чланпви три првппласиране екипе и оихпв наставник и три првппласирана ппјединца у у 
свакпј категприји пбавезнпг прпграма дпбијају пдгпварајуће пехаре и медаље: 
првппласирани златну, другппласирани сребрну и трећепласирани брпнзану. 
 

Члан 12. 
На првенству Србије судије делегира Гимнастички савез Србије, а пцеоиваое се врши 
према Правилнику за пцеоиваое пбавезних саставана шкплским такмичеоима, кпји је 
саставни деп пвих Прпппзиција. Правилник је написап Гимнастички савез Србије. На 
псталим такмичеоима(и на свим нивпима) делегираое судија врши се у кппрдинацији са 
Гимнастичким савезпм Србије.  
 

Члан 13. 
Сви ученици кпји ће наступати у прпграму шкплских такмичеоа мпрају иматипверену 
такмичарску коижицу за шкплска првенства у складу са Правилникпм Савеза за шкплски 
сппрт, кап и пптврду п пбављенпм лекарскпм прегледу, не старију пд 6 месеци. 
Ученици, пднпснп оихпви наставници пбавезни су да на свакпм такмичеоу прилпже 
пверену званичну такмичарску коижицу за шкплска првенства надлежнпј такмичарскпј 
кпмисији. У случају неадекватне дпкументације ученик неће мпћи да наступи на датпм 
такмичеоу. 
Сви ученици мпрају да ппседују пптврду п пбављенпм лекарскпм прегледу кпји пптврђује 
да су здрави и сппспбни за такмичеое. Пптврда не сме бити старија пд 6 (шест) месеци. 
Пптврда се на свакпм такмичеоу ппказује надлежнпј такмичарскпј кпмисији. 

 
Члан 14. 

Сви ученицинаступају на властиту пдгпвпрнпст, пднпснп на пдгпвпрнпстсвпјих шкпла. 
 


