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На основу члана 49. Статута Ваздухопловног савеза Србије Управни одбор ВСС, на 5.
седници одржаној 29. децембра 2021. године усвојио је

ПРАВИЛНИК
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА ВСС

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови, критеријуми, рокови и поступак одређивања
најбољих спортиста Ваздухопловног савеза Србије који стичу право на доделу награда
Ваздухопловног савеза Србије.
По овом правилнику додељују се награде и признања најбољим спортистима по спортским
диципилинама, јуниорима и женама по спортским дисциплинама, као и најбољим спортистима на
нивоу ВСС.

Члан 2.
•
•

Право на доделу награда имају спортиста ВСС:
који наступа на такмичењима ВСС и испуњава обавезе према Репрезентацији Србије,
који није дисциплински кажњаван у току године

Члан 3.
Изузетно од члана 2. право на награде имају и спортисти који у периоду за који се рачунају
постигнути резултати не наступају на такмичењима због повреде и боловања.
Члан 4.
Спортисти који стичу право на награде одређују се Ранг листом коју утврђује Управни
одбор на основу предлога стручних комисија ВСС, а на основу овог правилника.
Спортиста који жели да буде рангиран у складу са овим правилником, дужан је да
канцеларији ВСС достави своји кандидатуру са припадајућом документацијом и у складу са
прописаним роковима.

Члан 5.
Ранг листа најбољих спортиста утврђује се на основу остварених бодова који се
израчунавају помоћу следећа три (3) параметра:

1. Такмичења на којима је остварен најбољи резултат
За сваког кандидата се узимају његова најбоља 3 такмичења у протеклој години која
морају бити следећег нивоа:
Ваздухопловни савез Србије
Узун Миркова 4/I, Београд, П. Фах 568 Тел. 011 3285 107, факс 011 2625 371
office@vss.rs

www.vss.rs

3
- светско првенство
- европско првенство
- светске ваздухопловне игре
- светски куп (укупно) или
суперфинале светског купа
- балканско првенство
или првенство југоисточне Европе
- државно првенство
- државна лига (укупно)

коефицијент 1,00
коефицијент 0,95
коефицијент 0,90
коефицијент 0,85
коефицијент 0,70
коефицијент 0,70
коефицијент 0,60

Бодови по такмичењу се добијају тако што се узима у обзир освојено место и број
такмичара на такмичењу. Максималан број бодова по такмичењу је једнак броју такмичара на
такмичењу с тим да ако је број такмичара био преко 150 онда је максималан број бодова 150.
Број такмичара на такмичењима која се састоје из више сусрета (светски куп или домаћа
лига, односно такмичења на којима се коначан пласман добија збиром резултата), добија се
израчунавањем просечног броја учесника по поједничном одржаном такмичењу.
Билтене са којих се може тачно утврдити просечан број такмичара обезбеђује кандидат за
стипендију.
Такмичења из става 1. овог члана на којима је кандидат заузео место после 1.трећине на
ранг листи, не узимају се у обзир приликом обрачуна бодова по овом правилнику.
Добијени бодови се даље множе са коефицијентом такмичења (став 1).
Када се узму у обзир сва три такмичења, њихов збир се дели на три.
2. Такмичења на којима је освојена медаља
Бодови се добијају и за освојену медаљу на такмичењима из тачке 2.
- Златна медаља 30 бодова
- Сребрена медаља 20 бодова
- Бронзана медаља 10 бодова
Ови бодови се директно додају укупном броју бодова, али се претходно множе са
коефицијентом такмичења из става 1.
Узима се у обрачун за медаље, она медаља (само једна) која кандидату доноси највише
бодова.
3. Освојени рекорд
Бодови се добијају и за освојени рекорд који мора бити прописан ФАИ и ВСС правилима
- Светски рекорд
30 бодова
- Континентални рекорд
20 бодова
- Државни рекорд
10 бодова
Ови бодови се директно додају укупном броју бодова.
Узима се у обрачун за рекорде, онај рекорд (само један) који кандидату доноси највише бодова.
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Члан 6.
Ранг листа по спортским дисциплинама, као и укупна ранг листа, добија се тако што се на
првом месту налази кандидат који има највише бодова, а на задњем месту онај кандидат који има
најмање бодова.

Члан 7.
За освојено прво место у спортској дисциплини најбољем спортисти додељује се Златна
плакета и диплома „Златни орао“, а за друго и треће место, спортистима се додељује диплома
„Златни орао“.
Најбољем спортисти уколико тако УО ВСС одлучи, за све летачке, као и за нелетачке
дисциплине ВСС, додељује се статуа и диплома „Златни орао“.
Најбољег спортисту за све летачке дисциплине, као и најбољег спортисту за све нелетачке
дисциплине, одређује УО ВСС гласањем, узимајући у обзир ранг листу из члана 6. као и остале
чиниоце који имају везе са успешности спортисте који могу утицати на одабир.

Члан 8.
Награде из тачке 6. и 7. додељују се на свечаности проглашења најбољих спортиста
Ваздухопловног савеза Србије за протеклу годину.

Члан 9.
Спортиста може поднети приговор у року од 5 дана од дана објављивања Ранг листе.
Управни одбор разматра приспеле приговоре у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење приговора и утврђује коначну Ранг листу.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана по доношењу.

Ваздухопловни савез Србије
председник

Лабуд Булатовић
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