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_
На основу члана 83, став 1. тачка 6. Статута Теквондо асоцијације Србије, Управни одбор Теквондо
асоцијације Србије на седници одржаној дана 06.09.2019.г. усвојио је

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Члан 1.
Одредбама овог правилника уређује се начин избора чланова пара-теквондо
репрезентације Републике Србије, на међународним теквондо такмичењима.
Члан 2.
Чланови репрезентације могу бити такмичари регистровани за Теквондо асоцијацију
Србије (у даљем тексту: ТАС) који су се такмичили у систему такмичења ТАС у претходној
такмичарскоj години.
Такмичарска година је година која претходи великом такмичењу за које се бира
репрезентација (рачуна се годину дана од последњег рока за пријаву на велико
такмичење). Под активним такмичењем подразумева учешће на најмање два турнира или
два меча.
Под системом такмичења ТАС подразумевају се такмичења у организацији ТАС такмичења
у организацији надлежних гранских територијалних савеза чланица ТАС која су увршћена
у календар такмичења, односно мечеви који су се одржали као ревијални или у оквиру
репрезентативних припрема уз сагласност ТАС.
Члан 3.
Избор чланова Репрезентације врши УО ТАС на предлог тренера репрезентације, на основу
приоритетних циљева ТАС усклађених са финансијским могућностима ТАС.
Тренери репрезентације предлог одлуке сачињен у писаном облику са образложењем за
сваког од такмичара који је изабран достављају УО ТАС.
Репрезентацију поред такмичара чине и тренери репрезентације које је изабрао УО.
У случају ограничених финансијских средстава УО ће одредити којим тренерима
репрезентације ТАС сноси трошкове. У случају да је тренер репрезентације изнео молбу да
сам сноси своје трошкове, УО ће га уврстити у списак репрезентације за конкретни турнир.
Члан 4.
Избор такмичара се врши првенствено на основу Ранг листе такмичара која се формира
према резултатима такмичара, а у складу са бодовном листом која се налази у прилогу овог
правилника и чини његов саставни део (Прилог 1).
Члан 5.
Такмичарски циклус се рачуна од последњег великог такмичења до следећег великог
такмичења.
Велика такмичења су светска и европска првенства.
Члан 6.
Избор ширег списка репрезентације за учешће на одређеном турниру врши се 20 дана пре
крајњег рока за пријаву Репрезентације.
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Избор чланова Репрезентације за учешће на великом турниру врши се најкасније 7 дана
пре крајњег рока за пријаву Репрезентације.
Ранг листу свих такмичара по дисциплинама и категоријама воде тренери репрезентације.
Представници клуба дужни су да у најкраћем року доставе ТАС податке о резултатима
својих такмичара који су учествовали на међународним турнирима испред клуба, како би
се ранг листа на време ажурирала.
Члан 7.
Ранг листа такмичара формира се и води тако што се на почетку такмичарског циклуса са
обрачуна 50% бодова од бодова са светске ранг листе за месец након великог такмичења
(ако је такмичење било у фебруару узимају се бодови са мартовске ранг листе).
Тако утврђени бодови представљају почетне бодове у новом-важећем такмичарском
циклусу, на које се додају бодови које такмичар освоји на турнирима у важећем
такмичарском циклусу. У случају када такмичар пређе из једне тежинске категорије у другу
до 15. јануара, преноси му се 25% бодова из старе тежинске категорије. У случају да
такмичар, сениор, промени тежинску категорију после 15.јануара, број бодова у текућем
такмичарском циклусу у новој тежинској категорији полази од нуле.
Члан 8.
За учешће у Репрезентацији бира се такмичар који у изборном циклусу има највише бодова
на Ранг листи за тежинску категорију за коју се бира.
Приоритет за избор у репрезентацију и финансирање учешћа на међународном турниру
имаће такмичари који су у изборном циклусу учествовали на најмање једном турниру и
имали бар једну победу.
Уколико два такмичара имају исти број бодова или је разлика између њих до 3 бода избор
ће се вршити на основу резултата три меча која се одрже између њих.
Мечеви се одржавају по свим правилима званичних такмичења (електронски оклопи,
судије...).
Тамичар који оствари бољи резултат у два меча биће изабран за учешће у Репрезентацији.
Уколико три или више такмичара буду имала исти број бодова или је разлика до 3 бода,
избор за Репрезентацију врши се након два меча који ће се одржати између сваког од тих
такмичара.
Такмичар који буде имао највише победа биће изабран за Репрезентацију. Уколико
такмичари буду имали једнак број победа изабран ће бити онај који буде имао најбољи
резултат (најбољу бод разлику).
Tренери репрезентације задржавају право да на списак Репрезентације уврсте и више
такмичара из исте тежинске категорије, уколико сматрјуа да поседују квалитет за
такмичење за које се бира Репрезентација.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана за учешће у репрезентацији може се изабрати и
такмичар који пре избора тима није учествовао на домаћем или међународном турниру под
условом да су тренери репрезентације оценили да је његова форма и техничке способности
на нивоу који је одговарајући квалитету за који се бира репрезентација.
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Члан 9.
Код избора такмичара за Репрезентацију, поред броја бодова у обзир се узима и:
- учешће на државном првенству и такмичењима у организацији ТАС или територијалних
гранских савеза чланица ТАС.
- физичка и техничка спремност такмичара у моменту избора Репрезентације
- однос такмичара према ТАС , репрезентацији и репрезентативним обавезама
Такмичар који се непримерно односи према ТАС, Репрезентацији и репрезентативним
обавезама не може представљати репрезентацију нити на репрезентативним припремама
и активностима ТАС иако је први на Ранг листи или у мечевима за избор у Репрезентцију
буде бољи од конкурената.
Члан 10.
Непримереним односом такмичара према Репрезентацији сматраће се:
-неоправдано неодазивање и неучествовање на такмичењима, тренинзима Репрезентације
и тестирањима које TAС спроводи;
-неоправдано неодазивање позиву за учешће у Репрезентацији Републике Србије;
-непоштовање налога тренера репрезентације који се односе на физичку спремност и
одржавање телесне тежине за категорију у којој се такмичар такмичи, на наступ и
заједничко иступање и подржавање репрезентације ТАС на међународним турнирима и сл.
-нeобавештавање о важним информацијама везаним за рад са такмичаром, форму, повреде,
;
-недисциплиновано понашање на такмичењима и тренинзима репрезентације и
непоштовање других спортиста и тренера (вређање, игносрисање, не поздрављање,
иступање мимо тима и сл.);
- медијско иступање у својству репрезентативца ТАС и са обележјима ТАС без сагласности
ТАС
- Крњење угледа ТАС изношењем неистина или полу истина у медије и у јавност.
- наступање такмичара без сагласности ТАС на међународним и домаћим паратеквондо
турнирима за клуб за који није регистрован или за други национални или међународни
савез.
Неоправданим неиспуњавањем обавеза према Репрезентацији неће се сматрати уколико
такмичар није био у прилици да испуни обавезе због здравствених разлога као ни сваки
други случај (виша сила) који тренери репрезентације буду одобрили као оправдану.
Тренери клубова и такмичари чланови репрезентације дужни су да ТАС и тренерима
репрезентације доставе контакт телефоне и мејлове чланова репрезентације како би у
сваком моменту ТАС и тренери могли да их обавештавају о репрезентативним обавезама.
У случају да тренери нити такмичаринису доставили контакт телефоне и мејл адресе на
које им се директно могу слати информације о репрезентативним обавезама, сматраће се
да је такмичар повредио репрезентативну обавезу ако није поступио по обавези која му је
обавештењем преко мејла матичног Клуба достављена.
Члан 11.
Под физичком и техничком спремности такмичара сматра се његова физичка и техничка
спремност да у складу са правилима такмичења, без замора и без последица по здравље и
безбедност у пуној физичкој форми одради мечеве и такмичење на међународном турниру
за који се врши избор.
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Сматраће се да такмичар који у претходном такмичарском циклусу није учествовао ни на
једном званичном међународном или домаћем турниру нити је на турнирима на којима је
учествовао остварио бар једну победу није у одговарајућој физичкој и техничкој форми за
учешће у репрезентацији на међународном турниру.
Сматраће се да такмичар није у одговарајућој физичкој и техничкој форми уколико тренери
репрезентације нису били у прилици да се увере у форму и рад такмичара на тренинзима
репрезентације или такмичењима у последњих 6 месеци пре рока за пријаву такмичара.
Члан 12.
У случају да такмичар није изабран у репрезентацију због непримереног односа према ТАС.
репрезентацији и репрезентативним обавезама наведеним у члану 9. овог правилника,
одлука о избору репрезентације мора садржати ове разлоге са образложењем и прецизним
наводима понашања такмичара који указују на непримерен однос према репрезентацији.
Члан 13.
Бодови на ранг листи која ће бити основ за избор репрезентације за Европско
паратеквондо првенство које се одржава у октобру 2019. године одредиће се у висини од
20% бодова са Светске ранг листе за септембар 2019.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

У Београду,
06.09.2019. године
Председник УО ТАС,
Дејан Бурчул

Pravilnik o izboru paratekvondo reprezentacije

TEKVONDO ASOCIJACIJA SRBIJE

Прилог 1 – Бодовна листа*
ПЛАСАМА
Н

G1

G2

G4

G6

G10

G20

Државн
о

КУ
П

1. место

3,60

36,00

5,0
0
3,0
0
1,5
0

2,16

4,32

21,60

43,20

9. место
17. место

1,51
1,06

3,02
2,12

6,05
4,23

60,0
0
36,0
0
21,6
0
12,9
6
9,07
3,35

200,0
0
120,0
0
72,00

5. место

40,0
0
24,0
0
14,4
0
8,64

100,0
0
60,00

3. место

20,0
0
12,0
0
7,20

7,00

2. место

10,0
0
6,00

15,12
10,58

30,24
21,17

4,20
2,52

Регионалн
а и друга
такмичења
из
календара
ТАС
4,00
2,50
1,50

*Бодови се рачунају само ако је такмичар резултат са листе освојио победом

Образложење

Овим правилником уређује се врло важна процедура за избор репрезентативаца.
Правилник је усклађен са потребама и циљевима развоја паратеквондоа у ТАС и разрешава
питања и проблеме који нису били уређени до сада важећим правилником који је уређивао ову
материју.
Како се у октобру 2019 одржава Европско првенство у паратеквондоу то је ступање на снагу
Правилника прописано дан након објавлјивања како би се учесници у процесу што пре упознали
са овим правилником и како би се по њему бирала репрезентација

