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I. Опште одредбе: 
 

Члан 1. 

 

Генерални такмичарски правилник за ролер спорт у оквиру Српске скејтборд-ролер 

федерације(у даљем тексту ССРФ), прописује услове и начине организације 

структуре такмичења и репрезентације ролер спортова и одређује случајеве који 

нису прописани правилницима међународне ролер федерације. 
 

За све случајеве који нису прописани овим правилником важе одредбе 

такмичарских правилника појединачних дисциплина ролер спорта у оквиру ССРФ и 

одредбе правилника Међународне ролер федерације. 

 

Сви чланови ССРФ у области ролер спорта обавезни су да имају такмичарску 

књижицу,униформног изгледа, коју издаје ССРФ у којој се бележе лекарски 

прегледи и такмичарски разултати. Трајање такмичарске књижице предвиђено је за 

период од 5 година. 
 

Члан 2. 

 

Правилник поставља услове које су сви организатори ролер такмичења обавезни да 

испуне. Садржи основе за састављање пропозиција, прописује права и обавезе 

такмичара, главних судија и вођа такмичара, као и казнене одредбе и последице којима 

подлежу сви учесници у организацији ССРФ такмичења у Србији. 

 

Одредбе овог правилника су део Пропозиција за државно првенство и сва 

остала такмичења у Републици Србији укључујући и међународна такмичења 

ролер спорта (уз саглашавање са важећим правилима Међународне ролер 

федерације). 
 

Члан 3. 

 

Под такмичењима ролер спорта подразумевају се сва такмичења дисциплина 

ролер спорта која се налазе у годишњем календару ССРФ али и другим 

спортским организацијама и институцијама. 
 

Члан 4. 

 

Термине одржавања ролер такмичења по дисциплинама, предлажу одбори дисциплина а 

усваја УО ССРФ, најкасније до почетка такмичарске ролер сезоне тј. до средине 

априла месеца текуће године. 
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II. Организација такмичења: 

 
а) Услови за организацију: 

 

Члан 5. 

 

Такмичења у дисциплинама ролер спорта у Србији могу организовати клубови 

регистровани у ССРФ као и друге спортке организације регистроване према 

важећем Закону о спорту. 

Члан 6. 

 

За организацију ролер такмичења Спортско удружење односно клуб или Савез 

дужан је да прибави лиценцу од стране ССРФ која се издаје уколико се организатор 

обавеже на примену важећег генералног такмичарског правилник ССРФ за ролер 

спорт као и такмичарског правилника за одређену дисциплину ролер спорта за које 

се такмичење организује. 

 

Члан 7. 

 

Организатор ролер такмичења дужан је да осигура: 

 

 кружну или овалну писту или за саобраћај затворен пут за брзо ролање; 

 отворену или затворену површину за уметничко ролање, са адекватном подлогом; 

 отворену или затворену површину за inline хокеј, са адекватном подлогом; 

 стазу са нагибом за једну од дисциплина inline алпин-а; 

 скејт парк, и/или halfpipe за aggressive и/или street вoжњу ролера  

 довољан број особа за одржавање и осигуравње такмичења током трајања истог; 

 простор за екипу Хитне медицинске помоћи и/или лекара одговарајуће 

области медицине (ортопед,ургентна медицина, спортске медицине, 

физијатар, лекар опште праксе)  

 довољан број судија према дисциплини такмичења; 

 простор за судије; 

 простор за загревање такмичара; 

 свлачионице, посебно мушке, посебно женске и WC; 

 огласну таблу и/или семафор; 

 путну сигнализацију, заштитне ограде и/или траке, према потреби дисциплине;  

 разглас и друге материјалне услове прописане међународним правилима; 
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Члан 8. 

 

Организатор такмичења је дужан да на време пошаље пропозиције такмичења 

клубовима и један примерак у ССРФ, а најкасније 10 (десет) дана пре датума 

одржавања такмичења. 

 

Пропозиције такмичења морају да садрже: место, почетак и трајање такмичења 

(сатницу), опис места такмичења и адресу локације, опис терена или стазе (отворени 

или затворени терен, врта подлоге, дужина, ширина, нагиб), начин и рок за пријаву 

такмичара, износ стартнине, категорије такмичара, време и место тренинга и/или 

загревања, контакт особу организационог комитета са бројем телефона, мејла адресом и 

интернет презентацијом (веб сајтом) и логотип ССРФ 
 

 

Члан 9. 

 

За прва 3 (три) места у свим конкуренцијама организатор је дужан да обезбеди 

награде. У сениорској конкуренцији су дозвољене, поред спортских награда (медаља, 

пехара и диплома), и практичне награде и новац. 

У јуниорским и кадетским категоријама новчане награде нису дозвољене, а 

вредност практичних награда не сме прелазити 100 еура у динарској против 

вредности. 

 

Поред ових награда Одбор сваке дисциплине ролер спорта у својим такмичарским 

правилима дефинисаће бодовање коначног пласмана такмичара (домаћа и 

међународна) на свакој трци посебно а и циљу стварања ранг листе такмичара у 

току и на крају године са циљем дефинисања статуса репрезентативца Србије.  

 

На ролер такмичењима са лиценцом ССРФ, могу учествовати сви заинтересовани 

спортисти који се такмиче на сопствену одговорност. 

 

На тркама у оквиру Првенства (лиге) Србије поред такмичара клубова/удружења 

која су чланови ССРФ, могу учествовати и други заинтересовани 

спортисти/такмичари који су чланови клубова/удружења а која нису чланови ССРФ, 

али само у фитнес категорији коју сваки Одбор дисциплине ролер спорта може да 

дефинише понаособ. Ови такмичари не могу конкурисати за наслов државног 

првака по категоријама.  

 

Такмичари, који су чланови Спортских удружења/клубова а који нису чланови 

ССРФ  такође могу да учествују у фитнес тркама. Ови такмичари не могу 

конкурисати за наслов државног првака по категоријама.  
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Члан 10. 

 

Организатор  може да обезбеди хонораре за судије и делегата ССРФ, које одређује 

Одбор за дату дисциплину ролер спорта а верификује УО ССРФ односно 

Скупштина ССРФ. 

 
 

Члан 11. 

 

У случају да члан ССРФ или друга спортска организација која није члан ССРФ одржи 

такмичење без обезбеђене лиценце од стране ССРФ, исти преузимају пуну материјалну 

и другу одговорност на себе. Управни одбор ССРФ ће, у том случају, спровести 

прекршајни поступак и изрећи мере против одгворне особе за организацију такмичења 

без одговарајуће лиценце и клуба члана ССРФ или друге спортсте организације, у 

складу са важећим законским одредницама 

 

б) Пријаве за такмичење: 
 

Члан 12. 

 

Пријаве за наступ на такмичењу доставља матични Клуб. Пријава се доставља 

организатору такмичења у облику и року који је назначен у пропозицијама 

такмичења. 

Пријаву за наступ на такмичењу може доставити и такмичар лично у облику и року 

који су назначени у пропозицијама такмичења.  

 

Пријава за такмичење мора бити јединствена за свако такмичење и сваког  

такмичара понаособ и мора да садржи: име и презиме такмичара, годину рођења, клуб, 

категорију у којој ће се такмичити, као и број такмичарске легитимације ССРФ ( 

уколико врста такмичења то налаже). Образац пријаве свих такмичења са лиценцом 

ССРФ мора бити униформна и мора да садржи и чл.37 Генералног такмичарског 

правилника: " Сваки такмичар наступа на сопствену одговорност и својим потписом 

или потписом старатеља (за малолетне такмичаре) изјављује да је упознат са правилима 

такмичења и да неће тужити организатора у случају несрећног случаја.Прихватам сва 

правила такмичења и учествујем на сопствену одговорност" 

На пријави мора постојати обавештење везано са фотографисање и снимање 

појединаца током самог такмичења. 
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Члан 13. 

 

Такмичар може да откаже наступ на такмичењу најкасније 72 сата пре почетка 

такмичења, наведеног у пропозицијама. Након овог рока такмичар може да откаже 

наступ само уз потврду лекара, у супротном ће сносити последице тј. плаћа пун 

износ стартнине такмичења. Организатор не враћа стартнину такмичарима који су 

се пријавили за такмичење, а одустали од истог, након истека рока од 72 сата 

претходно такмичењу, из било ког разлога. 
 

Члан 14. 

 

Такмичар или вођа екипе лично подижу стартне бројеве и пријављују се организатору 

такмичења на сам дан такмичења, како је наведено у пропозицијама. 

 

Приликом подизања стартних бројева такмичар или вођа екипе је дужан да уплати 

стартнину такмилења. 

 

Висину стартнине такмичења предлаже Одбор за сваку дисциплину ролер спорта на 

почетку сваке такмичарске године и примењује се на сва такмичења у оквиру исте 

дисциплине ролер спорта. Предлог Одбора усваја УО ССРФ односно Скупштина 

ССРФ. 

 

в) Распоред такмичења: 
 

Члан 15. 

 

Дневни распоред такмичења мора да буде видљиво изложен током целокупног трајања 

такмичења и не може се мењати без одобрења главног судије. 

 

Дневни распоред такмичења, уколико није наведен у пропозицијама, треба бити видно 

изложен 60 минута пре почетка такмичења. 
 

 

г) Састанак вођа екипа: 
 

Члан 16. 

 

Састанак вођа екипа води главни судија такмичења. 
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Члан 17. 

 

Састанку вођа екипа дужни су да присуствују представници свих клубова који су 

пријављени за такмичење, све судије, директор такмичења, представник организатора, 

представник редара, лекарске службе и делегат РСС. 

Ако су на такмичењу присутни председник РСС и/или Генерални секретар РСС, 

они отварају састанак. 

 

Члан 18. 

 

Организатор такмичењаје дужан да обезбеди присуство представника медија на 

састанку, уколико су исти присутни на такмичењу. Састанак вођа екипа мора бити 

јаван. 

 

Члан 19. 

 

Главни судија је дужан да прегледа стартне листе и објави систем такмичења. Такође, 

главни судија је дужан да обавести присутне о предузетим сигурносним мерама на 

такмичењу, као и да упозори на критична места на стази, полигону или терену, ако она 

постоје. 

Члан 20. 

 

Уколико постоји потреба у ролер дисцилини за жребом такмичара, жреб обавља главни 

судија. Жреб је јаван. Образац жреба потписују главни судија, директор такмичења и 

делегат ССРФ. 

Члан 21. 

 

У случају временских неприлика или неког другог фактора одлуку о прекиду 

такмичења доноси искључиво главни судија такмичења уз обавезну претходни 

договор са вођама екипа. У тренутку прекида главни судија доноси одлуку када ће 

се такмичење наставити. 

 

Уколико прекид такмичења траје дуже од 24 часа, до тада постигнути резултати важе 

као коначни резултати, док се не одржане или не завршене трке понављају или 

усклађују са постојећим календаром, о чему одлучује одбор за ту дисциплину 

ролер спорта. 
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ђ) Услови за првенство Србије: 
 

Члан 22. 

 

Издавање лиценце организатору за одржавање Првенства Србије (ПС) за сваку 

дисциплину ролер спорта у надлежности је одбора за ту дисциплину ролер спорта 

уз обавезну сагласност УО ССРФ. 

 

ПС може бити организовано као појединачно такмичење (1 трка) за дисциплине 

ролер спорта где нема других заинтересованих Спортских клубова/удружења у тој 

дисциплини за организовање такмичења. ПС може бити организовано и као куп 

односно лига систем такмичења са најмање 3 трке за дисциплине где има већи број 

Спортских клубова/удружења у тој дисциплини а који би могли да организују 

такмичења. 

Члан 23. 

 

Делегат ССРФ, кога именује УО односно Скупштина ССРФ, десет (10) дана пре 

такмичења извршиће инспекцију и утврдити да ли су испуњени сви услови за 

одржавање Првенства Србије. 

 

Члан 24. 

 

УО односно Скупштина ССРФ може у сваком тренутку да откаже лиценцу 

организатору Првенства Србије, без претходне најаве, ако постоји оправдана сумња 

у могућност извршења свих преузетих обавеза од стране организатора. 

 

Члан 25. 

 

Организатор Првенства Србије је дужан да организује долазак и евентуални 

смештај главном судији такмичења и делегату ССРФ, кога именује УО односно 

Скупштина ССРФ. 

Члан 26. 

 

По завршетку Првенства Србије, у року од три (3) дана, главни судија и делегат ССРФ 

дужни су да саставе извештај о ПС који подносе УО  односно Скупштини ССРФ. У 

случају негативног налаза у извештају о организацији ПС, исти организатор неће 

моћи да добије организацију ПС и лиценцу наредне две (2) године, нити ће моћи да 

организује било које међународно такмичење у Републици Србији. 
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Члан 27. 

 

На свим такмичењима са лиценцом ССРФ забрањена је употреба точкова већих од 

110мм као и опреме која није прихваћена од стране Међународне ролер 

федерације. 

 

е) Правила понашања: 

 

Члан 28. 

 

Сврха ових правила јесте одражавање прихватљивог и фер понашања такмичара 

регистрованих при ССРФ који учествују на такмичењима из календара ССРФ и/или 

одлазе на међународна такмичења. 

Правила се односе на такмичаре, тренере, спортске судије, водитеље, представнике клубова 

и родитеље, те организаторе такмичења и особе које су ангажоване на 

организацији, од тренутка доласка на место одржавања такмичења, током такмичења, 

све до одласка са локације одржавања такмичења. 

 

Члан 29. 

 

У случају да се установи да је дошло до прекршаја правила понашања, дужност је 

главног судије да испита, колико је у његовој могућности, све чињенице везане за 

прекршај и да обавести прекршиоца о пријаву и извештају, као и о потенцијалним 

последицама. 

Главни судија кажњава такмичара који се понашао супротно правилима понашања 

и о томе је дужан да напише извештај. 

 

Члан 30. 

 

Систем казни које се спроводе за време такмичења у случају прекршаја је следећи: 

 Први прекршај: опомена 

 Други прекршај: опомена 

 Трећи прекршај: дисквалификација са трке или дисциплине (у складу са 

правилником одбора за дату дисциплину ролер спорта) 

 Четврти прекршај: дисквалификација са такмичења 

 

Главни судија посебно, за сваки прекршај, може изрећи и дисквалификацију. 
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Члан 31. 

 

Прекршаји правила понашања су: 

 Неприкладна одећа и опрема 

 Напуштање места такмичења, стазе, полигона, сале без допуштења 

 Такмичар мора улагати највећи труд, без омаловажавања других такмичара 

 Простачки изрази и изгреди 

 Непристојни гестови 

 Злоупотреба опреме 

 Усмена претња 

 Физичка претња 

 

Члан 32. 

 

За сваки прекршај правила понашања додељују се казнени бодови. Број  казнених 

бодова одређује УО ССРФ на предлог надлежног одбора. Број казнених бодова може 

бити од 1 до 100. 

 

За сакупљених 50 казнених бодова такмичар може бити суспендован до 30 дана за сва 

такмичења. 

 

Одбор надлежан за сваку дисциплину обавештава УО ССРФ, матични клуб и 

такмичара о суспензији. 

 

У случају да суспендовани такмичар наступи на такмичењу за време трајања 

суспензије, иста се продужава на 45 дана и стартује завршетком такмичења на 

коме је такмичар наступио, а пласман и резултати такмичара се бришу. У 

случају да је то последње 

такмичење у сезони, суспензиј почиње почетком наредне такмичарске сезоне. 

 

ж) Дужности службених особа: 
 

Члан 33. 

 

Главни судија делегира се на предлог Одбора дисциплине ролер спорта за које се 

такмичење организује.  УО односно Скупштина ССРФ  верификују предлог 

Одбора  за  избор главног судије. 
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Члан 34. 

 

За време такмичења организатор је дужан да обезбеди довољан број особа за 

несметано и безбедно одржавање такмичења, као и ред за њихов рад. 

 

ССРФ је дужан да достави важећу Ранг листу, односно поредак у купу, а организатор 

је дужан да исту објави и учини је доступном за све заинтересоване. 

 

По завршетку такмичења главни судија саставља извештај, који потписује и делегат 

ССРФ. Извештај се доставља надлежном Одбору и УО ССРФ у року од три (3) дана 

 

з) Жалбе: 
 

Члан 35. 

 

Писмени приговор на одлуку судије и/или протест, предаје се у року од 20 минута од 

тренутка доношења одлуке (проласка кроз циљ, завршетка тачке или полигона и сл.), и 

кауција износи 20 евра (у динарској против вредности по курсу на сам дан 

такмичења). Жалбена комисија мора да реши протест у року од 30 минута након 

што ју је главни судија примио. 

 

Жалба на одлуку Жалбене комисије предаје се уз извештај са такмичења или се 

доставља УО ССРФ у року од 10 дана након завршетка такмичења. 

 

Жалбу на одлуку Жалбене комисије решава УО ССРФ у року од 15 дана од 

примљене жалбе и о својој одлуци писмено извештава све стране споменуте у 

жалби. 

 

III. Право наступа: 
 

Члан 36. 

 

На свим такмичењима у организацији РСС право наступа имају само такмичари 

који су регистровани у РСС у складу са Регистрационим правилником РСС, а нису 

под казном, суспензијом и/или у дисциплинском поступку. 
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Члан 37. 

 

Сви такмичари на такмичењима са лиценцом ССРФ морају да носе и покажу 

организатора и главном судији такмичарску књижицу са валидним здравственим 

прегледом за текућу такмичарску годину и потврдом о уплаћеној редовној годишњој 

чланарини Спортског удружења/клуба према ССРФ. Такође сви такмичари су 

обавезни да имају здравствено осигурање или спортско осигурање код осигуравајућег 

друштва у случају незгоде.  

Својим потписом на пријави за такмичење (или потписом старатеља за малолетне 

такмичаре) такмичар потврђује да је осигуран. 

 

Члан 38. 

 

Сваки такмичар наступа на сопствену одговорност и својим потписом или 

потписом старатеља (за малолетне такмичаре) изјављује да је упознат са правилима 

такмичења и да неће тужити организатора у случају несрећног случаја. 

 

Члан 39. 

 

Категорије такмичара за која се такмичења организују дефинишу се према свакој 

дисциплини ролер спорта а у складу са важећим категоризацијама Светске ролер 

федерације. Категорије које нису јасно и прецизно дефинисане такмичарским 

правилницима по дисциплинама, организатор такмичења (са лиценцом ССРФ) 

може по свом нахођењу да дефинише водећи рачуна о популаризацији ролер спорта 

у општој популацији. 

 

Године такмичара се рачунају према следећој формули: календарска година - 

година рођења такмичара. 

 

Члан 40. 

 

Право наступа у појединим категоријама: у сениорској, јуниорској и кадетској 

категорији могућ је наступ у старијој категорији само за једну категорију више, док је 

у ветеранској категорији могуће наступити у млађој категорији само за једну 

млађу категорију. 

 

Такмичар који започне такмичарску сезону у одређеној категорији у истој категорији 

мора и да заврши ту сезону. 

 

Такмичар не може на започне такмичење док не заврши наступ на претходно започетом 

такмичењу. На истом такмичењу такмичар може да наступи само у једној категорији. 
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Члан 41. 

 

На међународним такмичењима на које такмичаре пријављује ССРФ (без обзира на то 

ко сноси трошкове такмичења) могу наступати такмичари који имају одобрење УО 

односно Скупштине ССРФ. 

О учешћу такмичара на међународним такмичењима на које их шаље ССРФ одлучује 

УО односно Скупштина ССРФ а на предлог представника Одбора дате 

дисциплине ролер спорта. 

 

Вођа пута репрезентације на међународним такмичењима мора, по правилу, говорити 

енглески језик, службени језик Међународне ролер федерације. 

 

IV. Састав репрезентације за такмичење: 

 

Члан 42. 

 

Одбор за сваку дисциплину ролер спорта одређује шири састав репрезентације 

на основу годишње ранг листе такмичара у току и на крају такмичарске године. 

Шири састав репрезантације у свакој дисциплини ролер спорта чине првих 5 

такмичара са ранг листе у свакој полној и старосној категорији и то од ранга 

кадета Ц(старосних 10 година па навише). Ужи састав репрезентације чине прва 

3 такмичара са ранг листе за дату дисциплину ролер спорта у текућој 

такмичарској години. Уколико неко од прва 3 кандидата из било ког разлога 

неможе да учествује на такмичењима репрезентације ССРФ, његово место 

заузима први следећи такмичар са ранг листе. Предлога Одбора за састав 

репрезентације усваја УО однсоно Скупштина ССРФ. 

 

Вођу пута и делегате Репрезентације Србије одређује УО ССРФ а на предлог 

Одбора за сваку дисциплину ролер спорта посебно. 

 

Спискове такмичара и вође репрезентације за такмичења, Управни одбор ССРФ 

објављује у два термина: 

 

1. до 01. априла - за такмичења у првој половини сезоне (апр.-јул) 

 

2. до 01. августа - за такмичења у другој половини сезоне (авг.-нов.) 

 

Ознаке репрезентације Србије могу да носе само и једино такмичари који су у току 

такмичарске године изборили статус репрезентативца на основу позиције на ранг 

листи за дату дисциплину ролер спорта. 
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IV. Прелазне и завршне одредбе: 
 

Члан 43. 

 

Овај правилник доноси Управни одбор ССРФ и ступа на снагу даном усвајања на 

Седици УО Скупштини ССРФ одржаној _____________ (уписати датум 

усвајања). 

 

Тумачење овог Правилника даје Управни одбор  односно Скупштина ССРФ.
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