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ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА ПО ИПФ СТАНДАРДУ
Потребно је штиклирати са х у рублици □ у колико поседујете наведено у обрасцу
Опрема потребна за организацију такмичења:

рубрика

1) Техничка опрема:
- рачунар са одговарајућим програмом за вођење програма,
- штампач,
- монитор за рачунар,
- одговарајући каблови дужине од 10-15м vga 3 комада и hdmi комада 1,
- продужни кабал дужине 15м и више и три продужна кабла са 3-5 утичница,
- камера за live stream одговарајуће реуолуције или снимак целог такмичења,
- лаптоп,
- 50 ком. А4 папир за штампање.

□
□
□
□
□
□
□

2) Лица за вођење програма:
- оператер на рачунару једно лице,
- техничко лице - монтер

□
□
□

3) Водитељка/водитељ програма једно лице.

□

У колико у потпуности не испуњавате услове у тачки 1), 2) и 3) у рубрци са да или са не означите
са х
да
не

□

□

4) Такмичарска опрема за подијум:
-такмичарски сеt тегова по ИПФ стандарду (Eleiko, Rogue, Leoko итд).
- универзална такмичарска клупа по ИПФ стандарду;
- дизалица за мртво дизање,
- подијум минимум 2,5м х2,5м до 4м х 4м ( на подијуму је обавезан етисон,
да неби дошло до клизања такмичара)
-магнезијумска креда

□
□
□
□
□

У колико у потпуности не испуњавате услове у тачки 4) у рубрци са да или са не означите са х

не □

да □

5) Такмичарска опрема за загревање:
-два сета за загревање укупно 400кг(benchpress) и 700кг(powerlifting).
- две олимпијске шипке за загревање,
- минимално две клупе са сталцима за загревање,
- минимално два подијума за мртво дизање.

□
□
□
□
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6) Организатор је потребно да обезбеди:
- салу са одговарајућим подијумом и простором за загревање (са
вентилацијом у летњем и грејењем у зимском периоду са трибинама или
гледалиштем за публику)
- радни сто у дужини од 4м за вођење програма 1 сто за пехаре и медаље и
један сто за делегата такмичења и семафор
- 10 столица за судије и особље за вођење такмичења и програма
- одвојен простор за загревање параваном на коме мора бити лого савеза
- лице за писање диплома,
- пројектор са платном,
- монитор за рачунар,
- озвучење (микрофон, миксету, лаптоп или сл. уређај за
репродукцију музике и звучнике),
- оброк на сваких 5 сати за судије и лица учесника у вођењу програма.
- за радним столом обавезна је вода и безалкохолно освежавајуће пиће.
- за такмичаре обавезна је вода на загревању
7) Искуство у организацији описати

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

___________________________________

_____________________________________________________________________

8) Финансијска подршка од локалне самоуправе и спонзора

□

Уколио такмичење траје два или више дана организатор је дужан да обезбеди
пригодан смештај за судије и особље укључено у вођењу такмичарског
програма.
□
Организатор је дужан да обезбеди минимум 4-5 обучених спотера

□

Организатор је дужан да се придржава свих законских
прописа приликом организације спортког такмичења

□

Уколико организатор не испуни наведено у обрасцу биће санкционисан од стране
савеза!
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Сви клубови који желе да организују такмичења и који сматрају да испуњавају услове
организације нека попуне упитник и доставе оверен допис на email председника или
секретара савеза. Нека наведу за шта аплицирају да организују (Државно bench press,
Државно powerlifting, куп у bench press-u, куп у powerlifting-u). Коначну одлуку о додели
организације и броју такмичења донеће Управни одбор ПСС након кандидатуре
клубова/спортских клубова. Рок за конкурс клубова је 27.01.2020. године и календар
такмичења ће бити тада изложен на сајту www.spf.rs.
Навести назив организатора – клуба/ спортског клуба

_____________________________________________________
Дана __________________
Законски заступник.
M.П.

______________________________
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