ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК
Лиге Војвођанског Плесног Савеза
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се права и обавезе појединаца и клубова ВПС-а, као и њихови
међусобни односи везани за спортску делатност.
Члан 2.
Свим пословима везаним за ову област руководи Такмичарска Комисија (у даљем тексту: ТК).
Члан 3.
Одредбе овог Правилника односе се на такмичаре-аматере, чланове ВПС и њихова такмичења.
Аматерски статус имају сви они такмичари који се такмичењем у спортском плесу не баве у
виду професије.
II ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА
Члан 4.
ТК је стручни орган Управног одбора ВПС (у даљем тексту: УО) и броји три члана.
Члан Такмичарске комисије може бити истовремено и члан УО.
На захтев Председника УО Председник ТК обавезан је да присуствује седницама Управног
одбора.
ТК доноси одлуке већином од укупног броја чланова.
Члан 5.
Чланове Такмичарске комисије бира УО ВПС са могућношћу поновног избора.
Председника бирају чланови такмичарске комисије из својих редова.
Председник и чланови Такмичарске комисије могу бити разрешени дужности и пре истека
мандата због неактивности, неодговорног понашања, спортских или дисциплинских прекршаја.
Разрешење се врши по истом поступку као и избор.
Члан 6.
ТК може именовати своја помоћна тела и ангажовати појединце у циљу реализације задатака
из домена своје делатности уз сагласност УО.
Члан 7.
ТК врши следеће послове:
- ради на сталном унапређењу система такмичења
- предлаже измене и допуне Такмичарског правилника
- врши регистрацију и води евиденцију такмичара
- води евиденцију о постигнутим резултатима такмичара и разврстава их у одговарајуће
квалитативне разреде
- утврђује календар такмичења
- даје стручну помоћ организатору у припреми и реализацији такмичења
- врши надзор у циљу обезбеђивања регуларности и даје оцену такмичења
- верификује резултате такмичења
- решава спорове на релацији такмичар - клуб - ВПС
- предлаже доделу признања и награда ВПС појединцима и клубовима за спортска
достигнућа и резултате у унапређењу спортског плеса
- обавља остале послове везане за такмичаре и такмичења у циљу унапређења спортског
плеса.

III ВРСТЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 8.
Плесна такмичења по рангу могу бити:
1. Клупска
2. Лига Војводине
3. Шампионат лига
4. Првенства Војводине у латино,стандард плесовима и комбинацијама 10 плесова.
КЛУПСКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 9.
Клупска такмичења су у компетенцији саме чланице Савеза (са пуном аутономношћу).
Сва такмичења, осим клупских морају бити одобрена од стране Такмичарске комисије ВПС и у
складу са одредбама овог Правилника. Сва остала плесна такмичења су под ингеренцијом ПСС-а.
ЛИГА ВОЈВОДИНЕ
Члан 10.
Лигу Војводине чине такмичења на којим учествују такмичари лиценцирани у ВПС-у.
Она се одржавају по Правилнику Лиге ВПС, који је саставни део овог правилника.
То су такмичења на којима плесни парови и формације добијају бодове према постигнутом
пласману и организују се да би се такмичарима омогућило да, освајањем бодова, напредују и
стичу квалитативне разреде.
Плесни парови и формације се такмиче у оквиру своје старосне категорије и у оквиру свог
квалитативног разреда.
Такмичење је важеће ако на њему узму учешће парови из најмање два плесна клуба.
ШАМПИОНАТ ЛИГА
Члан 11.
Шампионат лига је такмичење отвореног типа где право учешћа имају сви такмичари
лиценцирани у регионалним лигама ПСС. Такмичење се одвија по Правилнику Лиге ВПС и бодује
се са коефицијентом 2.
ПРВЕНСТВЕНА ТАКМИЧЕЊА
Члан 12.
Првенствена такмичења се организују ради добијања победника у одговарајућој старосној
категорији у СТ и ЛА плесовима и у комбинацији 10 плесова. На њима учествују парови
лиценцирани у ПСС-у (по такмичарском правилнику ПСС-а). Такмичење се одвија у складу са
такмичарским правилником ПСС.
Првенства расписује ВПС за сваку такмичарску сезону.
Првенство се одржава једном годишње за сваку врсту плесова (ЛА ,СТ и комбинације 10
плесова).
IV КAЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 13.
Такмичарска сезона траје од 01. јануара до 31. децембра.
Члан 14.
ТК утврђује календар такмичења лиге за наредну такмичарску сезону до 15.октобра најкасније,
водећи рачуна о календару републичких такмичења и најважнијим међународним такмичењима, и
упућује позив свим клубовима да конкуришу за организацију тих такмичења, као и да пријаве и
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сва остала такмичења која желе да организују. Рок за пријаву за организацију такмичења је
најкасније до 1. децембра.
Након прикупљања понуда ТК, доноси одлуку о додели организације турнира и одобрава
термине за остала пријављена такмичења. На тај начин се формира потпун и коначан календар
такмичења.
О евентуалним изменама календара у току такмичарске сезоне, до којих може доћи услед
одустајања клуба коме је додељена организација, одлагања или отказивања пријављеног
такмичења итд., ТК ће одлучивати о сваком случају посебно.
КОТИЗАЦИЈА
Члан 15.
УО на почетку такмичарске сезоне доноси одлуку о висини котизације за све врсте такмичења,
као и о висини стартнине за целу такмичарску сезону.
Котизације за све врсте такмичења (осим клупских), као и средства за такмичарске лиценце
клубова уплаћују се на рачун ВПС.
Клубови уплаћују котизацију за такмичење за које одрже у року од седам дана од дана добијања
фактуре од стране ВПС-а.
РАСПИС ТАКМИЧЕЊА
Члан 16.
Клуб организатор је обавезан да пошаље распис такмичења Такмичарској комисији ВПС-а
најкасније месец дана пре његовог одржавања, а ВПС свим клубовима у најкраћем року.
Распис такмичења ВПС-а мора да садржи:
- назив организатора
- врсту такмичења
- старосне категорије такмичара
- место и време одржавања
- имена вођства такмичења
- димензије и квалитет подијума
- рок и адресу за пријаву
- рок одјаве
- износ стартнине
- врсту музике
- време доделе стартних бројева
- цену улазнице
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ПРАВИЛНИК ЛИГЕ
V СТАРОСНЕ КАТЕГОРИЈЕ
Члан 17.
Старосне категорије лиге ВПС-а су:
За такмичарске парове:
Категорије
Беби
Млађи Пионири
Пионири
Млађи Омладинци
Омладинци
Ст.омладинци
Сениори

за формације:

године
3–6
7–9
10 –11
12 –13
14 –15
16-18
од19

категорије

године

пионирска
Омладинска
Сениорска

7-11
12-14
од 15

Старосна кaтегорија се рачуна у односу на календарску годину.
Такмичари у пару могу бити истог пола ( две девојке ) до узраста омладинаца и третирају се
равноправно са мешовитим паровима .
Старосна категорија се рачуна у односу на старијег такмичара у пару.
Члан 18.
Беби категорија се не региструје у ВПС,не плаћа лиценцу, али плаћа стартнину као и остали
такмичари.
Сви се такмиче у једном квалитативном разреду. О њима се не води евиденција у ВПС.
ТАКМИЧАРСКИ КВАЛИТАТИВНИ РАЗРЕДИ
Члан 19.
Све старосне категорије подељене су и на квалитативне разреде, и то II, I и F разред (осим Baby
категорије). Сваки разред има дозвољени програм.
Формације се могу такмичити у два квалитативна разреда и то :почетном и такмичарском.
Дозвољени програм је прилог овом Правилнику. Дозвољени програм одређује и објављује ТК
ВПС.
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БОДОВАЊЕ ПЛЕСНИХ ПАРОВА
Члан 20.
ТК ВПС, пре почетка такмичарске сезоне, одређује квоту бодова за стицање квалитативних
разреда и број бодова који се могу освојити на КВ турниру у зависности од броја парова који је
приступио такмичењу.
Број бодова на КВ турниру:
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1.
40
38
36
34
32
30
28
26
24
место
2.
38
36
34
32
30
28
26
24
место
3.
36
34
32
30
28
26
24
место
4.
34
32
30
28
26
24
место
5.
32
30
28
26
24
место
6.
30
28
26
24
место
7.
28
26
24
место
8.
26
24
место
9.
24
место
10 – 18 места
19 – 36 места

15 бодова
5 бодова

За прелазак из II разреда у I разред неопходно је освојити 50 бодова.
За прелазак из I разреда у Ф разред неопходно је освојити 150 бодова.
За прелазак из Ф разреда у Е разред неопходно је остварити 200 бодова.
Освојени бодови деле се у пару на једнаке делове и води се евиденција о сваком такмичару
посебно.
При дељењу бодова и појаве децималног записа, бодови се заокружују.
На почетку сваке такмичарске сезоне, а најкасније до дана одржавања првог такмичења у
сезони, ТК издаје званичну листу регистрованих такмичара у свим старосним категоријама, са
подацима о клубу, такмичарском разреду и бодовном салду, као и о тачном датуму рођења, и
шаље је свим клубовима.
После сваког такмичења ТК уноси промене стања, ажурира листу такмичара и шаље
обавештење клубовима.
Члан 21.
Ако се такмичар не такмичи 12 месеци, губи све сакупљене бодове, а такмичење може да
настави у стеченом разреду.
ТК може, у изузетно оправданим случајевима, (болест, школовање...), одступити од правила из
става 1. овог члана, на захтев клуба на чијег такмичара се односи правило.
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Члан 22.
Уколико пар сакупи довољан број бодова за прелазак у виши разред, у вишем разреду стартује
са 0 (нула) бодова.
Члан 23.
Плесни пар се такмичи у оном такмичарском разреду у који је уврштен по броју освојених
бодова. При настанку новог пара из изтог квалитативног разреда сабирају се бодови оба
такмичара и ако је збир довољан за виши разред, одмах се тако и региструју.
Ако се спајају такмичари различитог квалитативног разреда, такмиче се у вишем
квалитативном разреду, у категорији старијег ако су различитих старосних категорија.
Плесни пар се не може истовремено такмичити у две старосне категорије.
ФОРМАЦИЈСКИ ПЛЕСОВИ
Члан 24.
Формацију чини група од минимум 5, а максимум 25 такмичара.
Формације могу бити разврстане у два квалитативна разреда –почетна и такмичарска.
Формација се може такмичити у почетном разреду најмање 4 а највише 8 такмичења, а потом
прелази у такмичарски разред.
Кореографија за латино формацију може трајати од 2 до 4 мин.и мора бити састављена од најмање
три различита латино плеса.
80% формацијске кореографије мора имати форму и карактер ЛА плеса.
Сви такмичари у формацији морају имати подесан костим и ципеле у складу са правилником о
облачењу.
Финале чини највише 6 формацијских тимова.
Такмичари чланови формацијских тимова могу се на истом турниру такмичити и у паровима.

VI СУДИЈЕ, НАЧИН ОЦЕНИВАЊА И ОБРАЧУН РЕЗУЛТАТА
Члан 25.
Број судија на такмичењима мора бити непаран.
На такмичењима мора судити најмање пет судија.
На турнирима главног судију и остале судије одређује Судијска комисија са листе
лиценцираних судија ВПС-а.
Трошкове за ове судије сноси организатор такмичења .
На такмичењима не може судити више од једног судије из истог плесног клуба (по подијуму).
Члан 26.
За обрачун резултата је на свим такмичењима обавезна употреба међународно прописаног
система за обрачун резултата плесних такмичења - SKATING SYSTEM -а верификован од стране
ВПС, који се налази у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.
Организатор је обавезан да обезбеди опрему и стручно лице за обрачун резултата.
Члан 27.
За време такмичења није дозвољено вршење увида у резултате такмичења од стране
неовлашћених лица.Овлашћена лица су:- Главни судија
- лице које овласти главни судија
- лице задужено за обраду података
Поступање супротно овој забрани представља дисциплински прекршај.
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Члан 28.
Главни судија води рачуна о регуларности турнира.
VII ТАКМИЧАРСКИ ПЛЕСОВИ
Члан 29.
Baby Cha cha, English w, Twist
Мл.пионири,Пионири,Мл.омладинци, Омладинци,Ст.омладинци и Сениори
- II разреда:Cha cha, English w, Disco fox
- I разреда: Cha cha, Jive, English w., Quickstep
-Ф разреда: Cha cha, Rumba, Jive, English w., Tango, Quickstep ,
Осим млаћих пионира Ф разреда који не играју танго..
VIII ДОЗВОЉЕНИ ПРОГРАМ
Члан 30.
У случају кршења дозвољеног програма, судија који то примети у обавези је да оцењује такав
пар,тако што на судијском листу уписује знак ''Д'' поред броја тог пара и о томе обавештава
главног судију. Главни судија може да опомене и дисквалификује такмичаре.
IX ДУЖИНА И ТЕМПО МУЗИКЕ
Члан 31.
На свим такмичењима мора бити припремљена музика прописане дужине и темпа, у складу са
важећим правилима ПСС-а (IDSF-а.).
Члан 32.
Прописана дужина и темпо музике је за такмичарске плесове следећа:
Tакмичарске плес
Енглески валцер
Танго
Бечки валцер
Quikstep
Самба
Cha-cha-cha
Румба
Jive
Disco
Twist

дужина
[мин.]
2
2
1,5
2
2
2
2
1,5
2
2

темпо
[т/мин.]
28-30
31-33
58-60
50-52
50-52
30-32
25-27
42-44
29-32

У такмичарским колима пре финала дужина музике се може скратити или продужити
максимално за 30 сец. зависно од величине подијума и броја плесних парова на подијуму. Одлука
о томе је у надлежности главног судије.
X ТАКМИЧАРСКА ОДЕЛА И ОБУЋА
Члан 33.
Плесни парови морају на свим такмичењима насупати у прописаној обући и одећи.
Правилник о облачењу је прилог овом Правилнику. Њега одређује и објављује ТК ВПС.
Члан 34.
Главни судија мора да опомене и следећи круг дисквалификује сваки пар који није обучен
према прописима.
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XI ОДВИЈАЊЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 35.
Такмичење се одвија у изборним колима и у финалу. Број наступајућих плесних парова у
појединчаном колу приказан је на следећој табели:
1/16 финала
Више
1/8 финала
До 72
1/4 финала
До 36
1/2 финала
До 18
финале
1–9
Ако више парова дели место за наступ у следећем такмичарском колу, број парова се за следеће
такмичарско коло може повећати:
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала

за 3
за 2
за 1

Ако је таквих парова више, у следеће коло се не увршћује ниједан пар.
Уколико 9. и 10. пар имају исти број поена, свима се додељује 9. место и они се не такмиче у
финалу. Максималан број парова у финалу је 9.
У почетном колу се може елиминисати највише 50% парова, тако да такмичење наставља број
парова како приказује табела.
Mоже да се организује и re-dance (поновљени први круг) уколико је почетно коло најмање 1/4
финала. Бира се потребан број парова за следећи круг по табели, од тог броја 2/3 се директно
пласирају у следеће коло, а за 1/3 преосталих парова се игра re-dance.
Члан 36.
Уколико се у неком разреду пријави само један пар, онда такав пар може да наступа у финалу
заједно са паровима исте категорије, а оцењује се посебно.
XII ПРАВО И ЗАБРАНА НАСТУПА
Члан 37.
Право наступа на такмичењима имају сви плесни парови који су уредно регистовани у ВПС.
Члан 38.
Клубови су дужни да пријаве за турнир доставе организатору такмичења најкасније седам дана
пре одржавања такмичења.
Накнадне пријаве организатор такмичења није обавезан да прихвати.
Члан 39.
Такмичар може да се такмичи само у разреду у коме има право наступа тј. на једном турниру
такмичарски пар може наступити у једном квалитативном разреду.
Клуб је дужан да пре почетка такмичења вођству такмичења приложи такмичарске књижице и
преузме стартни број уплатом стартнине. Пар је дужан да сачека објаву резултата такмичења у
плесној одећи.
Члан 40.
Такмичар мора бити пријављен за такмичење у прописаном року, који мора да се налази на
распису такмичења. Такмичаре на такмичење пријављује његов плесни клуб.
Члан 41.
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Клуб је дужан да плесни пар који је пријављен за такмичење, али не може да учествује, одјави
два дана пре такмичења, уз услов да број парова који се одјављује не може бити већи од 50%
пријављених парова.
Клуб може одјавити пар до рока одјаве без обавезе плаћања стартнине.
Члан 42.
Такмичар на такмичењу не може наступати:
- ако није лиценциран код ВПС или код других признатих регионалних савеза за текућу плесну
сезону
- ако није правовремено или је неправилно пријављен за такмичење
- ако је кажњен забраном наступа или суспендован од стране матичне плесне организације или
ВПС
- ако постоји забрана за његов плесни клуб због неизмирених обавеза према ВПС.
XIII РЕГИСТРАЦИЈА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТАКМИЧАРА
Члан 43.
Услови и начин регистрације такмичара односе се на плесаче свих узраста и обавезују све
чланове ВПС сем baby категорије.
Члан 44.
Регистрација се спроводи на јединственом обрасцу и према упутствима за вођење евиденције
које прописује ТК ВПС.
Члан 45.
Такмичар,односно један од родитеља ако је такмичар малолетан, потписује приступницу са
клубом. Форму и садржину приступнице прописује ТК ВПС-а
Члан 46.
Сваки регистровани такмичар мора поседовати такмичарску књижицу, чији изглед прописује
ТК ВПС.
Такмичарску књижицу издаје ВПС.
Члан 47.
Приликом регистрације такмичара клуб је дужан да достави ВПС комплетан предмет
регистрације:
А) за такмичара који се први пут пријављује:
1. захтев клуба са пописом докумената
Захтев за регистрацију мора садржати следеће податке;
- име и презиме такмичара
- датум и место рођења
- јединствени матични број
- назив плесне организације чији је такмичар члан
- печат и потпис одговорног лица у плесној организацији.
- Потпис родитеља за малолетне такмичаре
2. приступницу клубу
3. извод из матичне књиге рођених
4. две фотографије
5. доказ о плаћеној лиценци.
6. лекарско уверење
Б) за такмичара који мења клуб:
1. захтев новог клуба са пописом докумената
2. такмичарску књижицу
3. нову приступницу
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Уколико су испуњени сви услови за регистрацију такмичара, у такмичарску књижицу се уноси
податак да је такмичар уредно регистрован.
Члан 48.
Регистровани такмичари обнавлјају лиценцу сваке године. За обнову је неопходно лекарско
уверење и уплата лиценце по ценовнику ВПС.
Уколико су испуњени сви услови за лиценцирање такмичара, у такмичарску књижицу се уноси
податак да је такмичар уредно лиценциран за текућу такмичарску сезону.
Члан 49.
Прелазни рок за такмичаре траје целе године.

XIV ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 50.
Општа правила
1. слање расписа бар 30 дана пре организовања такмичења са свим потребним подацима о
такмичењу
2. примање пријава такмичарских парова најкасније 7 дана пред такмичење (о накнадним
пријавама одлучује организатор)
3. најмање 120 мин. пре почетка такмичења организатор мора бити у сали
4. дочекивање и збрињавање такмичара
5. правилно и правовремено обавештавање учесника турнира на дан такмичења о сатници
и стартној листи
6. подела стартних бројева мора бити организована најкасније 60 мин. пре почетка
такмичења
7. стратни бројеви се издају представнику клуба за све његове такмичаре
8. коначне такмичарске листе морају бити готове 15 мин. пре почетка такмичења.
Квалификације
1. најава присутних клубова на такмичењу - град и назив клуба
2. најава судија - име, презиме и град
3. најава такмичара по стартним бројевима и групама, унапред одређеним по стартним
листама
4. придржавање дужине музике прописане овим Правилником.
Финални део
1. обавезан дефиле свих такмичара у костимима, најава сваког клуба појединачно
2. појединачно представљање судија - име и презиме, град
3. најава парова финалиста по категоријама: стартни број, име, клуб и град
4. оцењивање може бити и јавно на првенству
5. јавно проглашење освојених места свих финалиста, као и додела награда уз име плесача
и клуба
6. финални програм такмичења максимално траје 3 сата
Технички део
1. организатор мора обезбедити домаћина који ће се бринути о клубовима
2. обезбеђивање записничког стола и техничког лица задуженог за обраду података
3. обавезно оверавање такмичарских књижица на самом такмичењу и повраћај истих
представнику клуба
4. организатор обезбеђује особу за прикупљање попуњених судијских листића у току
такмичења
5. организатор обезбеђује редаре за обезбеђење такмичара
6. организатор обезбеђује лекарску службу све време трајања такмичења
7. пријављивање одржавања такмичења код СУП-а
8. обезбедити свлачионице за такмичаре и судије
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9. обезбедити квалитетне аудио и визуелне услове
10. обезбедити подијум минималне површине 15 x 10
11. обезбедити водитеља
XV ИЗБОР И ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА
Члан 51.
Награде на такмичењима су:
1. дипломе
2. медаље
3. пехари
4. захвалнице
5. поклони
Дипломе
Члан 52.
- израда: на квалитетном папиру
- подлога: слободна форма
- горњи део: назив Савеза, а испод - назив клуба организатора такмичења
- средишњи део: назив плесног пара, ранг такмичења, категорија плесача и врста плеса
- доњи леви угао: потпис генералног секретара ВПС
- доњи десни угао: потпис главног судије
Дипломе се додељују на свим врстама такмичења свим финалистима.
Медаље
Члан 53.
- ранг такмичења
- датум и место одржавања турнира
- назив организатора
- назив ВПС
Медаље се додељују финалистима од 1. до 3. места .
Пехари
Члан 54.
На постољу пехара мора да стоји плочица са следећим обележјима:
1. ранг такмичења
2. освојено место
3. категорија такмичара
4. датум и место одржавања турнира
5. назив ВПС
Најстаријој категорији додељује се највећи пехар.
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Овај Правилник усваја УО ВПС .
Члан 56.
Измене и допуне овог Правилника вршиће се на начин и по поступку по коме је и донет.
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Председник такмичарске комисије ВПС:

За ВПС председник УО ВПС-а:

___________________
Каролина Валентовић

_______________________
Драгана Клајић
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