
На основу члана 139. став 3. Закона о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016 - др. 
закон), Управни одбор Савеза организација подводних активности Републике Србије 
доноси 

ПРАВИЛНИК 
о категоризацији врхунских спортиста у 

подводном спорту (роњењу) 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником утврђују се критеријуми и мерила за рангирање спортиста на основу 
резултата, узраста, пола и националне категоризације спортова, и уређује начин 
додељивања категорије - спортског статуса врхунског спортисте.  
 

Члан 2. 
 

Спортистима се додељује категорија врхунског спортисте и одговарајући спортски статус 
утврђен овим правилником за резултате постигнуте ЦМАС домаћим и међународним 
спортским такмичењима и првенствима. 
Спортски статус може стећи лице које је држављанин Републике Србије, у складу са 
Законом.  
 

Члан 3. 
 

Спортисти се у складу са овим правилником категоришу као врхунски спортисти.  
У оквиру категорије из става 1. овог члана спортисти могу да стекну одговарајући 
спортски статус, и то: 
(1) врхунски спортиста - заслужни спортиста; 
(2) врхунски спортиста - међународни ранг; 
(3) врхунски спортиста - национални ранг. 
 

Члан 4. 
 

При додељивању спортског статуса врхунски спортиста - заслужни спортиста спортисти 
се рачунају спортски резултати у последње четири године, под условом да у том периоду 
остао у систему такмичења Савеза подводних активности Републике Србије.  
При додељивању спортског статуса врхунски спортиста - међународни ранг спортисти се 
рачунају спортски резултати у последње две године, под условом да у том периоду 
постигне спортски резултат који одговара спортском статусу врхунски спортиста - 
национални ранг. 
За спортисте који нису обухваћени ст. 1. и 2. овог члана рачунају се спортски резултати 
постигнути у претходној години.  
Изузетно од става 3. овог члана спортисткињама за време трудноће и породиљског 
боловања рачунају се спортски резултати, при додељивању одговарајућег спортског 
статуса, постигнути годину дана пре трудноће. 
 
 



Члан 5. 
 

Савез организација подводних активности врши рангирање спортиста у области 
подводног спорта и у складу са додељеним рангом предлаже Спортском савезу Србије и 
Министарству омладине и Спорта спортисте за доделу стипендија, једанпут годишње, у 
складу са Законом. 
 

Члан 6. 
Спортски статус утврђен овим правилником може се доделити спортисти који оствари 
спортски резултат, који обухвата најмање две победе на спортским такмичењима, и то:  
- на светском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном 
такмичењу) учествује 50 и више нација са најмање три континента, с тим да у одређеној 
дисциплини - категорији учествује на завршном такмичењу најмање шест спортиста - 
посада; 
- на европском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном 
такмичењу) учествује 25 и више нација, с тим да у одређеној дисциплини - категорији 
учествује на завршном такмичењу најмање шест спортиста - посада; 
- на Балканском првенству, уколико на њему учествује пет и више земаља, с тим да у 
одређеној спортској дисциплини - категорији учествује најмање осам спортиста - посада 
из различитих земаља (уколико то другачије није регулисано међународним системом 
такмичења); 
- на националном првенству, на којем учествује осам и више клубова, с тим да у одређеној 
дисциплини - категорији учествује најмање осам спортиста - посада из различитих 
клубова. 
Изузетно од става 1. овог члана, резултат постигнут на одређеном светском првенству 
изједначава се са спортским резултатом постигнутим на европском првенству уколико 
светско првенство испуњава све услове утврђене за европско првенство и ако је то 
изједначавање предвиђено спортским правилима надлежног међународног спортског 
савеза. 
 

Члан 7. 
 

Спортски статус у екипним спортовима може у једној екипи да стекне највише онај број 
спортиста који у складу са пропозицијама одговарајућег спортског такмичења може да 
наступи за екипу.  
Да би спортисти у екипним спортовима био додељен одговарајући спортски статус 
спортиста треба да има најмање 30% наступа у екипи на спортском такмичењу на основу 
кога се резултати рачунају.  
Спортисти из става 1. овог члана који су наступили на одговарајућем спортском 
такмичењу, а нису имали 30% наступа у екипи додељује се спортски статус који је за један 
ранг нижи у односу на спортисте из става 1. овог члана. 
 

Члан 8. 
 

Критеријуми и мерила за рангирање спортиста утврђују се за спортисте из члана 3. Овог 
правилника на следећи начин: 



 (1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА: 
- за освојено 1. место на појединачном светском или европском првенству, 
- за освојено 1. место на екипном светском или европском првенству, 
- за постигнут светски рекорд који је признат од стране надлежног међународног 
спортског савеза; 
(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - МЕЂУНАРОДНИ РАНГ: 
- за остварени пласман од 2. до 8. места на појединачном светском или европском 
првенству, 
- за остварени пласман од 2. до 4. места на екипном светском или европском првенству, 
- за постигнут европски рекорд признат од стране надлежног међународног спортског 
савеза, 
- за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре; 
(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - НАЦИОНАЛНИ РАНГ: 
- за освојено 1. место на националном првенству, 
- за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, 
под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних учесника, 
- за освојено 1. место на Медитеранском играма, 
- за остварени пласман од 4. до 6. места на светском или европском првенству за јуниоре; 
  

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања на интернет 
презентацији СОПАС 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Председник Управног одбора 
     Божана Остојић 

У Београду, 09.11.2016. фодине 
 


