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 I Опште одредбе 

 
Такмичарски правилник за брзо ролање дисциплине ролер крос поставља услове које 

су организатори такмичења у ролер кросу обавезни да испуне. Садржи основе за 

састављање пропозиција, прописује права и обавезе такмичара, главног судије и 

вођства такмичења, као и казнене одредбе и последице којима подлежу сви учесници 

такмичења у ролер кросу, дисциплине ролер спорта у Републици Србији. 

 

За међународна такмичења важе правила међународне организације у чијем 

календару се то такмичење налази. 

 

На свим тркама примењује се, поред овог Правилника, генерални 

такмичарски правилник ССРФ као и последње издање правилника Међународне  

ролер федерације за све случајеве који нису прописани овим Правилником. 

 

 II Услови за организацију такмичења 
 
Такмичења у ролер кросу у Републици Србији могу организовати ССРФ,  клубови и 

удружења регистровани у ССРФ, удружења која од стране ССРФ добију сагласност, 

Спортски Савез Србије и Олимпијски комитет Србије. 

 

 За свако такмичење организатор је дужан да обезбеди лиценцу ССРФ. 

 

 Организатор такмичења је дужан да обезбеди: 

 праволинијски, кружни или полигон ацикличног облика са или без нагиба 

 довољан број особа за одржавање и осигуравање места такмичења; 

 довољан број судија као и помоћног особља на местима за које 

организатор процени 

 простор за загревање такмичара; 

 простор за судије такмичења; 

 свлачионице, посебно мушке, посебно женске и тоалет; 

 огласну таблу, разглас  и друге материјалне услове прописане 

међународним правилима; 

 систем електронског мерења времена (код појединачних трка) 

 медицинско и ФТО обезбеђење манифестације 
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Организатор је дужан да на време пошаље пропозиције такмичења клубовима и један 

примерак у ССРФ,а најкасније 10 (десет) дана пре датума одржавања такмичења 

(као што је назначено у Генералном такмичарском правилнику). 

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

такмичења, опис места такмичења, отвореног или затвореног терена и подлоге, 

рок за пријаве, висину стартнине, време и место тренинга, трошкове које 

покрива организатор, категорије такмичара и почетак такмичења за сваку 

категорију такмичара ‐ сатницу, податке контакт особе за пријаве за трке као и 

бројеве телефона, факса, мобилног телефона, мејл адресу и интернет сајт 

такмичења уколико исти постоји. Такође је неопходно да организатор 

такмичења достави и скицу полигона. 

 

Организатор је дужан да обезбеди наградни фонд за прва три пласирана 

такмичара у виду медаља и пехара а за 4 и 5 место дипломе уз могућност 

доделе и практичних награда за сваку категорију, посебно у мушкој и женској 

конкуренцији. У јуниорским и кадетским категоријама новчане награде нису 

дозвољене.  У сениорској конкуренцији дозвољене су, поред пехара  и  медаља, 

новчане и практичне награде, а вредност појединачне награде не сме прелазити 

100 евра у динарској против вредности (по курсу на сам дан такмичења). – 

усклађено са чл.9 Генералног такмичарског правилника. 

 

Организатор је у обавези да обезбеди превоз и евентуални смештај за главног 

судију такмичења и делегата ССРФ, које предлаже  ОБР а усваји УО односно 

Скупштина ССРФ, а уколико је у могућности обезбеди и хонорар за ова 

лица.(усклађено са чл.10 Генералног такмичарског правилника) 

 

Уколико неко одржи такмичење без обезбеђене лиценце за одржавање 

манифестације, исти преузима пуну материјалну и другу одговорност у 

целости на себе. Управни одбор ССРФ води дисциплински поступак и изриче 

мере против одговорних особа које су организовале такмичење без лиценце као 

и друге мере у складу са важећим Законом о спорту. 
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 III Право наступа 

 

На  свим такмичењима са лиценцом ССРФ  у ролер кросу  право наступа  имају 

такмичари који су регистровани у складу са Регистрационим правилником ССРФ, и 

који нису кажњени или суспендовани. Пласман ових такмичара се бодује према 

вежећем систему бодновања у склопу такмичења за Првенство Србије. На 

промотивним и фитнес такмичењима која нису у систему бодовања у оквиру 

календара такмичења право наступа имају сви заинтересовани такмичари који 

потпишу приступницу односно региструју се за такмичење. 

Сви такмичари морају имати уредно урађен лекарски преглед и оверену такмичарску 

легитимацију за дату такмичарску сезону. 

 

Сви такмичри наступају на сопствену одговорност и својим потписом или потписом 

родитеља и/или тренера односно заступника спортског удружења (клуба) изјављују 

да неће тужити организатора у случају несрећног случаја. 

 

На Првенству Србије страни држављани могу наступати само ван конкуренције. На 

свим осталим такмичењима могу учествовати у складу са чланом 9. Регистрационог 

правилника ССРФ. 

  

 Старосне  категорије  такмичара  у којима се такмичења одржавају су: 

 

деца           5-6 година 

кадети Д    7-8 година 

кадети Ц    9-10 година 

кадети Б   11-12 година 

кадети А   13-14 година 

јуниори Б 15-16 година 

јуниори А 17-18 година 

сениори     19 - 30 година 

        

Усклађивање категоризације такмичара вршиће се према потреби сваке године 

према постојећим правилима Светске ролер федерације. 

 

Године такмичара се рачунају према следећој формули:  

                   календарска година ‐ година рођења = такмичарска категорија 
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      Такмичарске дисциплине 

 

1) деца  (5-6 година) и деца Д (7-8 година) такмиче се на ролер крос полигону 

посебно уређеном према њиховим способностима и могућностима водећи 

рачуна о њиховој безбедности приликом савладавања истог. 

2) кадети Ц (9-10 година) , кадети Б (11-12 година) и  кадети А (13-14 година) 

такмиче се на истом полигону, средње тежине према процени организатора. 

3) јуниори Б (15-16 година), јуниори А (17-18 година) и сениори (19 - 30 

година)  такмиче се на посебно уређеном полигону на начин да оствари 

максималан напор такмичара у одређеном временом према процени 

организатора. 

Уколико постоји потреба у ролер дисциплини за жребом такмичара, жреб 

обавља главни судија. Жреб је јаван. Образац жреба потписује главни судија и 

делегат ССРФ. (сходно чл.20 генералног такмичарског правилника). 

Право нааступа у појединим категоријама: 

 

У сениорској, јуниорској и кадетској категорији могуће је наступати у старијој 

категорији за једну категорију више, док је у сениорској категорији могуће наступати 

у млађој категорији за једну категорију ниже. 

Кадетима се може одобрити наступ и за две категорије више на претходни захтев 

комисији надлежној за ту дисциплину (ОБР), која даје сагласност и наводи за која је 

такмичења та сагласност на снази. 

Уколико у једној категорији има мање од 3 такмичара, такмичари из те 

категорије возиће са такмичарима из исте категорије али супротног пола или са 

следећом вишом категоријом уколико је дужина стазе иста. Постигнути 

резултати биће  одвојени за сваку категорију понаособ. 

 

  IV Пријаве за такмичење 

 
Пријаве такмичара за наступ на такмичењу доставља матични клуб. Пријава се 

доставља организатору у писаном облику у року и на начин који је назначен у 

пропозицијама такмичења, оверен печатом клуба. 

 

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

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

ССРФ (уколико врста такмичења то налаже). Образац пријаве свих такмичења у 



ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК ЗА РОЛЕР КРОС  Стр| 6  

ролер крос вожњи а са лиценцом ССРФ мора бити униформна и мора да 

садржи и чл.38 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." 

 

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

како је наведено у пропозицијама такмичења. 

 

Пре подизања стартног броја такмичар је дужан да уплати стартнину такмичења 

уколико је дефинисана од стране организатора такмичења. Уколико се врши 

наплата стартнине, организатор је дужан да изда признаницу за групну или 

појединачну пријаву такмичара. 

 

Висину стартнине такмичења предлаже ОБР а усваја УО односно Скупштина 

ССРФ и важи за целу такмичарску годину за све трке са лиценцом ССРФ.  

 

    Индивидуалне пријаве 
 

Индивидуална пријава може бити и сам чин подизања бројева. 

 

Индивидуална пријава је чин потврђивања учешћа на такмичењу, непосредно пре 

жребовања и почетка такмичења. Време индивидуалне пријаве се ограничава на 

најмање пола сата пре почетка такмичења, док тачно време за индивидуалну 

пријаву такмичара мора бити наведено у пропозицијама такмичења. 

 

У случају да у време које је одређено за завршетак индивидуалне пријаве има 

присутних такмичара који чекају на упис у листу, пријава се продужава док сви 

такмичари не буду уписани.  

 

Стартнина мора бити уплаћена при индивидуалној пријави а организатор је 

дужан да сваком појединачно изда признаницу као доказ о уплати. 

 

Организатор неће вратити стартнину такмичарима који су се пријавили, који су 

извршили  индивидуалну  пријаву и уплатили стартнину, а након тога нису 

наступили на такмичењу из било ког разлога. 
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  V Распоред такмичења ‐ сатница 
 

Дневни распоред такмичења (сатница) мора видљиво бити изложена током целог 

трајања такмичења и не може се мењати без одобрења главног судије. 

 

Дневни распоред такмичења (сатница), уколико није наведена у пропозицијама, мора 

бити видљиво изложена 60 минута пре почетка такмичења. 

 

Редослед такмичења иде од најмлађих ка најстаријим узрастним категоријама.  

 

VI Правила такмичења 

 

 а) Оглед стазе и пробна вожња 

Пре почетка такмичења, свим пријављеним такмичарима је од стране 

организатора дозвољеном да изврше огледа стазе у трајању од 15 минута за 

екипу односно за појединачне такмичаре који не припадају спортским 

удружењима или клубовима. По завршетку огледа стазе, сваки пријављени 

такмичар има могућност да уради 1 пробну вожњу. 

Време неопходно за оглед стазе и пробну вожњу несме бити дуже од сат 

времена. 

 

 б) Обележавање такмичара 

Сви такмичари морају бити обележени јасно видљивим бројевима, висине 

најмање 10 цм, одштампаним на такмичарском прслуку или самолепљивом 

папиру који ће такмичар залепити на кациги или на опреми у којој се такмичи. 

На такмичарском прслуку осим такмичарског броја, могу се наћи и рекламне 

поруке спонзора такмичења. Такмичарски прслуци морају бити идентични у 

свему, осим у броју који садрже. 

 

 ц) Предвозач 

Пре почетка званичног такмичења, организатор је дужан да обезбеди једног 

предвозача у циљу провере стазе, њене безбедности и уређаја за мерење 

времена (уколико се користе на такмичењу). Предвозач мора имати довољно 

искуства за дисциплину ролер крос али немора бити и активни такмичар. 

Организатор такмичења је дужан да на време обавести све релеватне чиниоце у 

организацији овакве манифестације о имену и презимену предвозача. Промена 

предвозача је могућа на сам дан такмичења уколико из објективних и 
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субјективних разлога раније изабрани предвозач није у могућности да то буде 

(физичка спреченост у било ком смислу да изврши функцију предвозача). 

Уколико по завршетку вожње, предвозач нема примедби на постављену стазу, 

може се кренути са званичним такмичењем. 

 

 д) Стартни редослед 

У случају да је реч о појединачном такмичењу са мерењем времена, такмичари 

стартују од најмлађих ка старијим узрастним категоријама према редоследу 

пријаве за дату категорију. У свим узрастним категоријама прво стартују 

девојчице. 

У другој вожњи први стартују такмичари са наслабијим резултатом а последњи 

стартује такмичар који је у првој вожњи имао најбљи пласман, за сваку 

категорију понаособ. 

У случају да је такмичење организовано тако да се такмиче истовремено два 

или више такмичара, у том случају на почетку такмичења се обавља жреб за 

сваку узрастну категорију посебно, а систем проласка у следећи круг је 

елиминационог типа са укрштањем победника из исте категорије.  

 

е) Понављање вожње 

Такмичар који је, не својом кривицом, у току трке ометен у вожњи, има право 

на понављање вожње. Захтев за поновним стартом могу уложити најближем 

судији или техничком делегату такмичар, тренер или вођа тима. 

Понављање вожње одобрава шеф трке. Понављање вожње неће бити 

дозвољено уколико је такмичар дисквалификован пре него што су настали 

разлози којима је ометен у трци, или ако се тамичар после ометања у вожњи не 

заустави, него настави трку.Понављање вожње неће бити дозвољено ни ако 

такмичар, у паду, понесе собом неколико метара капију тј препреку коју је хтео 

да заобиђе. У случају таквог пада, такмичар који жели да заврши трку треба да 

се врати до обележеног места на којем је требало да  стоји капија тј препрека, 

да га заобиђе и настави вожњу. 

Такмичар који понавља вожњу може стартовати чим се  заврши вожња једне 

категорије такмичара. 

 

 

 

 

 



ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК ЗА РОЛЕР КРОС  Стр| 9  

  VII Мерење времена 
 

На свим такмичењима мора се користити систем мерења времена који 

региструје милисекунде и који је постављен тако да такмичаре не доведе у 

опасност.Између кочића уређаја за мерење времена на старту и циљу повлачи 

се добро видљива линија. Систем за мерење времена мора бити укључен један 

сат пре почетка такмичења.  

Пре почетка такмичења систем се проверава у присуству техничког 

делегата.Фотоћелије се постављају на фиксиране кочиће циља тако да се 

светлосни зрак нађе на висини између чланака и колена такмичара. 

Време трке се региструје од тренутка када нога такмичара отвори стартну 

капију до тренутка када такмичар пресече зрак фотоћелије на циљу. Ако 

такмичар падне у циљу, време ће бити уважено и ако обема ногама не пређе 

линију циља, уколико одмах настави кретање и пређе циљ. 

Званичну траку из уређаја за мерење времена, са одштампаним резултатима, 

потписује технички делегат, а чува је шеф мерења времена. 

Ако званични штампач дозвољава ручно уношење или преправке података, 

мора да постоји штампана ознака за разликовање, која показује исправке на 

свим документима за мерење времена. 

Током свих такмичења мора постојати жичана или радијска повезаност старта 

и циља. 

На такмичењима се може користити и  ручно мерење времена, са најмање два 

уређаја за ручно мерење времена, који мере бар стоте делове секунде. 

Организатор је дужан да омогући звучну или визуелну објаву резултата  сваког 

такмичара преко разгласа на такмичењу. 

 

  VIII Функционери на старту, стази и циљу 
 

Шеф трке – води све припремне радове и надгледа рад свих функционера, са 

техничким делегатом води састанак вођа тимова. Шефа трке je представник 

организатора такмичења. Сакупља извештаје судија са стазе, уручује потребан 

материјал сваком судији (картоне, оловке, стартне листе и сл); благовремено  

организује и надгледа нумерисање препрека.Одлучује о дисквалификацији и 

евентуалном прекиду такмичења на основу извештаја судије на старту, стази и 

циљу. 
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Шеф мерења времена – одговоран је за тачно мерење времена и брзо и тачно 

израчунавање резултата; одговоран је за сарадњу функционера са старта и 

циља; одлучује о додавању казненог времена (на основу извештаја судија са 

стазе); објављује незваничне резултате; обавештава техничког делегата и 

судију на старту о евентуалним проблемима с мерењем времена; објављује 

службене резултате по истеку рока за жалбу; 

 

        Под руководством шефа мерења времена раде: 

 - судија на старту, 

 - записничар на циљу 

 - мерилац времена  

 

Судија на старту – мора да буде на старту у току свих тренинга и такмичења; 

осигурава да се сви придржавају правила за старт и за организацију стартног 

простора; указује на евентуалну неисправност уређаја и  и опреме такмичара. У 

случају ручног мерења времена обавља функцију ручног мериоца времена на 

старту а крајње време такмичара закључује на основу визуелне или звучне 

сигнализације судије на циљу. 

Судија на старту ради и руковођењем старта – такмичар мора да стартује без 

ичије помоћи и заузима почетни положај за старт. Није дозвољено намерно 

онеспособљавање такмичара на старту и у току трке, док је блажи контакт међу 

такмичарима дозвољен.  

Такмичар је на позив судије на старту дужан да се у року од 2 минута појави на 

стартном простору на стартној линији са комплетном заштитном опремом и 

јасном видљивим стартним бројем. У случају кашњења, такмичар ће бити 

дисквалификован на основу одлуке шефа трке. 

Судија на старту издаје стартну команду коју узвикује разговетно и јасно. 

Судија на старту проверава да ли је такмичар спреман за старт и након тога 

му даје дозволу за старт. Време за старт је ограничено на 1 минут. 

 

Судија на циљу – мора да буде на циљу током свих тренинга и такмичења; 

надзире стазу између последње капије и циља и прелаз циљне линије; надзире 

циљни простор, мерење времена и службу која контролише дистанцу гледалаца 

од стазе;  у сталној је вези са стартом. У случају ручног мерења времена 

обавља функцију ручног мериоца на циљу где визуелним или звучним 

сигналом извештава судију на старту о проласку такмичара кроз циљ. 
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Судије на стази – контролишу пролазак такмичара и правилно савладавање 

препрека. Бележе места на којима су такмичари погрешили и по завршетку 

трке достављају извештај шефу трке. 

 

 IX Основни елементи стазе  
 

Стартни простор – уређен простор у коме  се могу налазити само такмичар 

који стартује, његов тренер и функционери трке.  

 

Стаза - свака стаза у оквиру дисциплине ролер крос спорта мора да испуњава 

минималне критеријуме који подрзумевају следеће елементе: 

 1.1 део са праволинијским слаломом  

 1.2 део са размакнутим слаломом  

 1.3 део са препрекама за прескакање  

 1.4 део са препрекама за провлачење  

 1.5 део са препрекама кружног типа  

 1.6 део са препрекама линијског заобилазаћег карактера  

 1.7 рампа са узлазно-силазећим делом  

 1.8 рампа за скакање  

 

Препреке могу да се понављају више пута, по одлуци организатора а сходно 

врсти терена на ком се налази полигон. 

Уколико организатор поседује неку од препрека које нису претходно наведене, 

може да је искористи уз обавезно претходно обавештавање  и сагласност 

надлежног одбора дисциплине ССРФ. 

 

Приликом постављања стазе и препрека на њој, мора се водити рачуна о 

безбедности такмичара. Процену ризика у писаној форми организатор 

такмичења мора доставити надлежном одбору дисциплине ролер спорта ССРФ 

који даје одобрење за организацију такмичења. Организатор такмичења је 

дужан да о могућим ризицима по такмичаре обавести такмичаре приликом 

упознавања са стазом и пробних вожњи. 
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     1.1 и 1.2 Линијски и размакнути слалом 

Уколико су линијски и размакнути простор уређени капијама (скијашким 

капијама), дозвољено је додиривати их без добијања казне. Уколико су уређени 

чуњевима, забрањено је измештање чуњева са првобитног положаја. Уколико 

до тога дође, такмичар ће бити изречена временска казна (уколико је судија на 

стази прибележи а на основу одлуке шефа трке). Минималан број чуњева или 

капија на линијском односно размакнутом слалому је по 5. Минимално 

растојање између препрека код линијског слалома је 100цм док је код 

размакнутог слалома минимално растојање између препрека 200цм. Позиција 

сваке препреке ће бити обележена на бетону јасно видљивом бојом или кредом 

и редним бројем. 

 

    1.3 Препреке за прескакње 

Приликом прескакања ове врсте препрека, није дозвољено обарење или 

измештање препрека из провобитног положаја. Уколико до тога дође, 

такмичару ће бити изречена временска казна (уколико је судија на стази 

прибележи а на основу одлуке шефа трке). Препрека не сме да буде вишља од 

100цм а минимална ширина препреке несме бити мања од 100цм. Позиција 

препреке ће пре почетка такмичења бити обележена на подлози јасно 

видљивом бојом или кредом као и редним бројем. Минималан број препрека за 

прескакање је 2. Препреке које се користе за прескакање морају бити израђене 

од материјала који у случају обарања исте неможе да нанесе теже повреде 

такмичару. 

 

    1.4 Препреке за провлачење 

Приликом провлачења такмичара није дозвољено обарење или измештање 

препрека из провобитног положаја. Уколико до тога дође, такмичару ће бити 

изречена временска казна (уколико је судија на стази прибележи а на основу 

одлуке шефа трке). Минималан број препрека овог типа је 2 комада. Препрека 

овог типа несме бити постављена испод 130цм док минимална ширина ове 

препреке је 100цм. Препрека испод које се такмичари провлаче несме бити од 

чврстог материјала (може да се користи канап или рециммо упозоравајућа 

трака). 
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   1.5 Препреке кружног типа  

Могу да буду кружног или полукружног карактера а пречник не сме бити мањи 

од 50цм а ни већи од 250цм. За препреке могу бити искоришћене постојеће или 

импровизоване (од пластичних чуњева) и јасно обележене тако да такмичаре не 

доводе у заблуду о којој се врсти препреке ради. Минималан број препрека 

овог типа је 2. Такмичар приликом заобилажења ове врсте препрека не сме да 

мења правац кретања и мора да прати ток полигона (на подлози може бити 

исцртана стрелица која такмичарима показује обавезан смер кретања). Уколико 

такмичар промаши смер кретања, судија на стази је дужан да га заустави и 

усмери на правилан смер али без физичког контакта. Уколико такмичар 

погреши и оглуши се на упозорење судије, судија је дужан да то прибележи а 

по завршетку трке шеф трке ће донети одлуку о дисквалификацији. 

 

   1.6 Препреке линијског заобилазаћег карактера  

Препреке овог типа морају да заузимају 2/3 ширине стазе. Ове препреке се 

исклјучиво заобилазе. На страни са које се заобилазе,мора бити постављен чуњ 

другачијег облика,величине или боје. Положај ових чуњева на препрекама биће 

обележен бојом или кредом на подлози. Није дозвољено обарење или 

измештање препрека из провобитног положаја као ни прескакање истих. 

Дозвољено је да организатор такмичења стралицама обележи правац кретања 

такмичара у непосредној близини сваке препреке. Уколико до тога дође, 

такмичару ће бити изречена временска казна (уколико је судија на стази 

прибележи а на основу одлуке шефа трке).  

 

    1.7 Рампа са узлазно-силазећим делом ( за категорије од 9 година) 

Ова врста препреке предвиђена је за узраст такмичара од 9 година до сениорске 

категорије. За млађе такмичаре обавезно је да поред ове препреке стоји лице 

које ће бринути о безбедност такмичара. Уколико такмичар није сигуран у 

преласку препреке, исто ово лице може да помогне у прелажењу препреке 

придржавањем такмичара. Препрека се мора савладати самостално или уз 

помоћ лица које је задужено за безбедност такмичара. 

     1.8 Рампа за скакање  

Ова врста препреке је предвиђена од јуниорске категорије али није обавезујућа. 

Уколико постоји неопходно је да прати ток полигона (може мењати смер само 

лево или десно). Уколико је присутна мора се савладати.  
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Циљни простор - Циљни простор је смештен на добро видљивом месту, са 

благим нагибом или пространом равнином у продужетку. Циљни простор мора 

бити потпуно ограђен и безбедан за такмичаре. У циљном  простору могу се 

наћи још само службене особе.Циљ је широк 5 до 8 метара и обележен линијом 

у јасно видљивој боји, широком 5 цм. Изнад циљне линије може се поставити 

трака с натписом: „Циљ“. 

 

X Санкционисање/ дисквалификација такмичара 

 

Тамичар ће бити санкционисан или дисквалификован уколико: 

    - вежба на стази одређеној за такмичаре; 

    - има некоректно понашање према функционерима такмичења, такмичарима  

                      или посматрачима; 

    - крши такмичарска правила и одлуке шефа такмичења 

    - учествује у такмичењу са нетачним личним подацима; 

    - не носи свој стартни број током тренинга, огледа стазе или такмичења; 

    - обилази капију тј препреку противно правилима; 

    - током трке добија помоћ у физичком контакту 

    - има непристојне натписе и ознаке на опреми; 

   - намерно омета друге такмичаре. 

  

У случају обилажења капије тј препреке противно правилима, такмичар ће 

бити санкционисан временском казном и то по следећим правилима: 

а) у случају да измести или прегази чуњ са првобитног места (у делу 

стазе за слалом, такмичар ће бити санкционисан са временском казном од 2 

секунде по чуњу 

б) у случају да обори или помери препреку за прескакање, такмичар ће 

бити санкционисан временском казном од 2 секунде посебно за сваку препреку 

овог типа. 

ц) у случају да приликом провлачења обори препреку, такмичар ће бити 

санкционисан временском казном од 2 секунде посебно за сваку препреку овог 

типа. 

д) у случају да приликом заобилажења препреке линијског заобилазећег 

карактера такмичар обори,помери или прескочи препреку, биће санкционисан 

временском казном од 5 секунди по препреци 

 

Код тежих облика прекршаја, шеф трке може изрећи такмичару опомену, или 

му забранити наступ на наредном такмичењу. 
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Код драстичних прекршаја, организациони одбор може, на предлог шефа трке 

да забранити наступ такмичару до краја сезоне. 

 

XI Жалбе 

 

Жалбе против стања на стази подносе се најкасније један сат пре времена 

предвиђеног за почетак такмичења. 

Жалба против понашања појединих такмичара или функционера такмичења, 

које је противно правиилима, подноси се шефу трке одмах након такмичења. 

Жалбе против дисквалификације и против резултата мерења времена подносе 

се у року од 15 минута након саопштавања одлуке о дисквалификацији, 

односно  резултата.   

Жалба против стартне листе подноси се одмах по њеном објављивању. 

Жалбу могу поднети вође тимова, тренери и такмичари.Жалбе се предају шефу 

трке у писаној форми, уз уплату таксе од 20 евра у динарској против вредности 

на дан такмичења.Уколико жири усвоји жалбу или уколико жалба буде 

повучена пре одлучивања жирија, такса се враћа, а у противном остаје 

организатору такмичења. 

Пре одлучивања о жалби поднетој у вези са одлуком о правилности пролаза 

поред  капије или друге врсте препрека на стази, жири ће саслушати судију на 

капији, такмичара и његовог тренера, а погледаће и снимљени материјал, 

уколико постоји. Након тога, у присуствуискључиво чланова жирија, води се 

расправа и доноси одлука, која се одмах објављује. 

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

доставља УО ССРФ у року од 15 дана након завршеног 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. 

 

XII Прекид такмичења 

 

Функционери на стази могу затражити од техничког делегата или вође 

такмичења привремени прекид такмичења да би се обавили радови на стази 

ради регуларног наставка такмичења.  

Жири може одлучити да се трка привремено прекине у случају кише. Уколико 

се у наредна два сата не створе временски и други услови за безбедан наставак 

такмичења, жири може дефинитивно прекинути трку. 
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У случају дефинитивног прекида такмичења, жири може одлучити да се 

резултати прве вожње тј тренутног пласмана под условом да је више од 50% 

такмичара одвозало трку. 

Трка се може отказати дан пре такмичења уколико постоје озбиљне 

метеоролошке најаве о лошем времену. Одлуку о отказивању ће, на захтев 

организатора, донети председник организационог одбора уз консултовање са 

техничким делегатом. 

 

XIII Бодовање пласмана на тркама 

 

Бодовање пласмана врши се за прва 5 места за сваку трку посебно. 

Индивидуални пласман доноси такмичарима и њиховим екипама следећи број  

бодова: 

 за 1.место – 15 бода 

 за 2. место – 10 бода 

 за 3. место – 8 бода 

 за 4 место -  5 бода 

 за 5 место -  2 бода 

 

Бодовање ранг листе такмичара 

 

Бодовање за такмичарску ранг листу у дисциплини брзинског ролања врши се 

по  претходно наведеном бодовном систему за такмичења у оквиру Првенства 

Србије. 

 

За трке које се организују  а које немају лиценцу ССРФ или не поштују правила 

Међународне ролер федерације (ролеријаде и сл), а на којима регистровани 

такмичари ССРФ учествују, бодоваће се на следећи начин: 

 за 1.место – 8 бода 

 за 2. место – 5 бода 

 за 3. место – 2 бода 

 

Такмичари који намеравају да учествују на оваквим манифестацијама преко 

својих клубова(удружења) дужни су да обавесте ОБР односно ССРФ о намери, 

као и да доставе извештај о постигнутом резултату на том такмичењу. 

 

За међународна такмичења (организована ван територије Републике Србије) на 

којима се примењују правила Међународне ролер федерације а на којима 
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регистровани такмичари ССРФ намеравају да учествују појединачно или 

екипно, дужни су о томе да обавесте ОБР односно ССРФ а по завршетку 

такмичења доставе извештај о постигнутим резултатима на том такмичењу.  

 

Пласман такмичара са ових такмичења бодоваће се на следећи начин: 

 за 1.место – 25 бода 

 за 2. место – 20 бода 

 за 3. место – 18 бода 

 за 4. место – 15 бода 

 за 5. место – 12 бода 

 

У коначну ранг листу такмичара у дисциплини брзинског ролања, уписују се 

бодови са свих такмичења која су препозната овим правилником. 
 

XIV Састанак вођа екипа 

 

Састанак вођа екипа води главни судија. 

 

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

пријављени за такмичење, све судије, директор такмичења, представник 

организатора, представник редара и делегат ССРФ. 

Ако је присутан председник ССРФ и/или Генерални секретар, они ће отворити 

такмичење. 

Организатор је дужан да осигура да представници медија, уколико су присути, 

присуствују састаку вођа екипа. Ако је могуће, састанак треба да буде јаван. 

Организатор предаје стартне листе главном судији који, након прегледа листа, 

објављује систем такмичења. 

Главни судија даје обавештење о сигурносним мерама које су предузете и упозорава 

на критична места на стази. 

Жреб екипа обавља главни судија. Жреб је јаван. 

Након обављеног жреба образац потписује главни судија, директор трке и делегат 

ССРФ. 

На састанку вођа тимова, техничком делегату се стављају на увид такмичарске 

књижице ССРФ, из којих се могу узети подаци за идентификацију.  

идентификације такмичарске књижице спортских савеза у које су учлањени 

њихови клубови, или ђачке књижице, уколико нису чланови било ког 

спортског клуба. 
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XV Услови за Првенство Србије 

 

УО односно Скупштина ССРФ издаје лиценцу организатору за одржавање Првенства 

Србије у ролер кросу на предлог ОБР ССРФ. 

Делегат ОБР, кога предлаже ОБР а именује УО односно Скупштина ССРФ, 

извршиће инспекцију 10 (десет) дана пре одржавања такмичења и утврдити да 

ли су услови за одржавање Првенства Србије испуњени.  

 

УО ССРФ може да откаже лиценцу организатору Првенства Србије у ролер кросу у 

сваком тренутку, без претходне најаве, ако постоји оправдана сумња у могућности 

извршавања свих преузетих обавеза од стране организатора. 

Организатор Првенства Србије је дужан да обезбеди пут и смештај, главном судији и 

делегату ССРФ. 

Организатор Првенства Србије је дужан да обезбеди интонирање државне химне, 

јасно постави заставу Србије и организује дефиле и представљање учесника 

такмичења. 

По завршетку Првенства Србије главни судија, делегат ССРФ и Председник ССРФ 

састављају извештај о Првенству Србије који подносе ОБР, УО односно Скупштини 

ССРФ. У случају негативног налаза у извештају о организацији Првенства Србије у 

ролер кросу исти организатор не може да организује Првенство Србије нити 

било које међународно такмичење у Републици Србији наредне године. 

 

XVI Правила понашања 

 

Сврха ових правила, као и етичког кодекса ССРФ, јесте одржавање прихватљивог и 

фер понашања учесника такмичења из календара ССРФ и/или учесника који одлазе на 

међународна такмичења. 

 

Правила понашања и етички кодекс се односе на учесника такмичења, такмичаре 

тренере, вође екипа, представнике клубова и родитеље, као и организаторе, судије, 

делегате и остале особе које је ангажовао организатор, од тренутка доласка на место 

такмичења, за време такмичења и све до одласка са места такмичења. 

 

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

главног судије и делегата ССРФ, да испитају, колико је у њиховој могућности, све 

чињенице везане за прекршај и обавесте особу која је прекршај понашања 

начинила о пријави у извештају. 

Главни судија кажњава учесника такмичења који се понашао супротно правилима 

понашања и о томе мора да напише извештај. 
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Систем степена кажњавања за време трајања такмичења за прекршаје је следећи: 

Први прекршај: опомена 

Други прекршај: опомена 

Трећи прекршај: дисквалификација са трке 

Четврти прекршај: дисквалификација са такмичења 

 

За сваки прекршај, главни судија може изрећи и дисквалификацију, ако је начињен 

тежи прекршај правила понашања и етичког кодекса. 

 

Прекршаји правила понашања су: 

Неприкладна одећа и опрема; 

Напуштање места такмичења или стазе без допуштења; 

Такмичар мора да уложи највећи труд на такмичењу, без омаловажавања других 

такмичара; 

Простачки изрази и непримерена добацивања; 

Непристојни гестови; 

Злоупотреба опреме; 

Усмене претње; 

Физичке претње; 

Ометање тока такмичења, учесника такмичења и спортских радника; 

 

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

бодова одређује УО ССРФ. Број казнених бодова може бити од 1 до 100. 

 

За сакупљених 50 казнених бодова такмичар ће бити суспендован на 30 дана за сва 

такмичења.Одбор за брзо ролање ССРФ обавештава УО ССРФ, матични клуб и 

такмичара о суспензији. 

 

У случају да суспендовани такмичар нааступи на такмичењу за време трајања 

суспензије, иста се продужава на 45 дана и почиње да тече од завршетка 

последњег такмичења. У случају да је то последње такмичење у сезони, суспензија 

почиње да се рачуна од почетка следеће такмичарске сезоне. 

 

УО ССРФ, по извештају главног судије такмичења о начињеном прекршају учесника 

такмичења, може донети додатну одлуку о начину и степену казне за оне учеснике 

такмичења који нису такмичари. 
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Дужности службених особа 

 

Главног судију и делегата ССРФ за свако такмичење делегира УО ССРФ а на предлог 

ОБР ССРФ и о томе обавештава организатора такмичења. 

 

За време такмичења организатор је дужан да стави на располагање довољан број особа 

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

 

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

организатору, а организатор је дужан да исту стави свима на увид. 

 

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

ССРФ, а који се доставља организатору такмичења, ОБР ССРФ  и УО ССРФ  у року 

од 5 радних дана. 

 

XVII Прелазне и завршне одредбе 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења. 

 

Тумачење овог Правилника даје УО ССРФ односно Скупштина ССРФ. 
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