ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗИМСКИХ ТУРНИРА

Б. ПОЈЕДИНАЧНА ЗИМСКА TAKMИЧEЊA
Општи услови за организацију зимских турнира А кат.(организацију додељује ТО ТСС у разумном року пре почетка такмичења)
Поштовање свих одредби које прописује А зимска лиценца правилника о лиценцирању клубова.
Минимум 3 терена са истом подлогом. Дозвољено је коришћење највише две локације. У случају одржавања турнира на две
локације - два клуба, организатор је дужан да обезбеди транспорт за играче и официјелна лица.
Клуб је обавезан да прихвати дезигниране, лиценциране судије ТСС: врховног судију, главне судије, као и асистента врховног
судије у случају играња на две локације.ЦО ТСС је задужен за дезигнације и ценовник суђења.
Полуфинала и финала су обавезна са Главним судијама.
Минимална температура у дворани-балону 15 степени.
Сваки меч се игра са 3 нове лопте а тренинг са 3 кориштене лопте.
Распоред тренинга и коришћење вештачког осветљења су искључиво у надлежности Врховног судије.
Физиотерапеут у клубу и доктор медицине по позиву.
Поштовање свих одредби важећег ценовника СО ТСС.
Клуб је такође обавезан да покрије трошкове боравка од највише 2 такмичарска дана Супервизору суђења, Селектору државног
тима за дату конкуренцију и Администратору такмичења ТСС који ће у сарадњи са Врховним судијом извршити инспекцију
уговорених обавеза и извештај послати Спортском директору ТСС.
Клуб мора да испуни и остале одредбе закона Републике Србије о организацији спортских приредби као и све остале одредбе
Правилника ТСС које Врховни судија сматра меродавним.
Клуб који добије организацију турнира А категорије је обавезан да поштује све одредбе Упутства TСС за организацију такмичења
од нарочитог значаја.
Клуб који добије организацију турнира А категорије обавезан је да потпише облигациони уговор са ТСС којим се обавезује да ће
поштовати све меродавне одредбе правилника ТСС. Негативан извештај Врховног судије има за последицу губитак права на
организацију истог такмичења у наредним годинама, а велика одступања уговора повлаче за собом дисциплинске и новчане
мере ТСС.
Општи услови за организацију зимских турнира 1. категорије (додељују се конкурсом ТСС)
Поштовање свих одредби које прописују А и Б зимска лиценца правилника о лиценцирању клубова.
Минимум 2 терена са истом подлогом за организацију такмичења у једној конкуренцији, минимум 3 терена са истом подлогом
за обе конкуренције истовремено. Дозвољено је коришћење највише две локације У случају одржавања турнира на две
локације-два клуба, организатор је дужан да обезбеди транспорт за играче и официјелна лица.
Клуб је обавезан да прихвати дезигниране, лиценциране судије ТСС: врховног судију, главне судије, као и асистента врховног
судије у случају играња на две локације. СО ТСС је задужен за дезигнације и ценовник суђења.
Финала 1. категорије су обавезна са Главним судијама.
Минимална температура у дворани-балону 13 степени.
Сваки меч се игра са 3 нове лопте а тренинг са 3 кориштене лопте.
Распоред тренинга и коришћење вештачког осветљења су искључиво у надлежности Врховног судије.
Физиотерапеут и доктор медицине по позиву.
Поштовање свих одредби важећег ценовника СО ТСС.
Клуб мора да испуни и остале одредбе закона Републике Србије о организацији спортских приредби као и све остале одредбе
Правилника ТСС које Врховни судија сматра меродавним.
Клуб који добије организацију турнира 1. категорије је обавезан да поштује све одредбе Упутства TСС за организацију
такмичења од нaрочитог значаја.

