
СТРЕЉАШТВО 

Члан 1. 

Првенство у стрељаштву (гађање ваздушном пушком) ученика Републике Србије (у 
даљем тексту: Првенство) представља такмичење које организује Савез за школски 
спорт Србије у сарадњи са Стрељачким савезом Србије. 
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза 
за школски спорт Србије. 
Првенство у стрељаштву спроводи се у оквиру Школских спортских такмичења. 

Члан 2. 
Првенство у стрељаштву органузује се за основне и средње школе, у категоријама 
ученика и ученица, у екипној и појединачној конкуренцији. 

Члан 3. 
Екипе су састављене од 3 такмичара и сва три резултата се рачунају за екипни и 
појединачни пласман. 

Члан 4. 
Ученици и ученице основних школа гађају са по 20 дијабола - проба је неограничена. 
Ученици и ученице средњих школа гађају са по 30 дијабола. Гађа се свим серијски 
прихваћеним моделима ваздушних пушака домаће производње, за основне школе, а 
ученици-це средњих школа могу да пуцају и ваздушним пушкама са продуженим 
цевима. Избор дијабола је слободан и свако их обезбеђује за себе. У свему осталом 
примењује се Правилник о организацији такмичења Стрељачког савеза Србије. 

Члан 5. 
Првенство се спроводи у четири степена: школско, општинско, окружно и државно. 

Члан 6. 
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских (II ниво) првенстава 
одлучује организатор школских односно општинских првенстава, а може се 
организовати и као Отворено првенство у стрељаштву. 
Првопласирана екипа и појединац, уколико није члан екипе, на општинском првенству, 
стичу право учешћа на окружном (III ниво) првенству. Уколико је првопласирани 
појединац члан првопласиране екипе, организатор има право пријављивања 
другопласираног појединца у тој категорији. Првопласирана екипа и појединац, 
уколико није члан екипе, на окружном првенству, стичу право учешћа на државном (IV 
ниво) првенству. Уколико је првопласирани појединац члан првопласиране екипе, 
организатор има право пријављивања другопласираног појединца у тој категорији. 

Члан 7. 
Пласман екипа на свим нивоима такмичења (I, II, III и IV) одређује се на основу 
Правилника о организацији такмичења Стрељачког савеза Србије. 

Члан 8. 
На државном (IVниво) првенству три првопласирана такмичара-ки, из сваке 
категорије, добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани 
сребрну, трећепласирани бронзану. 
На државном (IV ниво) првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, 
добијају дипломе, медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, 
трећепласирана бронзану. 
 


