ЈЕДРИЛИЧАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА, Кнез Михајлова 7/2 Београд
На основу члана 67. Статута ЈСБ, Једриличарски Савеза Београда је на редовној седници УО
одржаној 26.12.2016. усвојио измене и допуне :

Правилник о распоређивању средстава за програм обезбеђивања услова за рад
са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног рада

На основу критеријума Секретаријата за спорт и омладину града Београда
(средства из буџета града намењена за ове програме) Управни Одбор ЈСБ донеће одлуку о
финасијској помоћи клубовима који спроводе школе једрења, тренинге и учествују на
припремама и такмичењима са младим једриличарима ( до 18 година старости) . Расподела
средстава вршиће се по следећим критеријумима :

Члан 1.
А.) за организацију и спровођење школе једрења за почетнике
Б.) за организацију тренинга за младе такмичаре једриличаре ( спортско усавршавање)
В.) за учешће младих на регатама
Г.) за организацију регата за младе

Члан 2.
Од укупних средстава намењених за програме из Члана 1. расподела ће се вршити у
следећим процентима :
А.) 40 %
Б.) 40 %
В.) 15 %
Г.) 5%

Члан 3.
Сви клубови који су заинтересовани за финансирање поменутих програма обавезни су
да до 31.марта текуће године доставе ЈСБ предлоге програма са потребним финансијским
средствима.

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ БОДОВАЊА ПРОГРАМА
Члан 4.
- Сваки полазник школе једрења за почетнике (Оптимист, Ласер 4.7) доноси 1 бод
- Сваки млади такмичар, који редовно тренира
Београда (Оптимист, Ласер 4.7) доноси 1 бод

и регистрован је у једриличарском савезу

- Организација регата у Београду ( осим Трофеја и Првенства Београда), за младе доноси 1
бод
- Сваки млади такмичар који учествује на регати у Београду доноси 1 бод
/ новчана средстава намењена за програме (А,Б, и В) поделиће се са збиром бодова свих
клубова за поједине програме те ће се добити вредност једног бода а клуб ће добити средства
сразмерно броју донетих бодова за поједине програме. Годишња процењена новчана
средстава намењена за програм (Г) поделиће се са бројем планираних регатних дана, а
клубови који реализују регату добиће средства према броју дана. /

Члан 5.
Управни одбор ЈСБ формира Комисију (3 члана) која разматра и прати спровођење
клупских програма и подноси кварталне и годишње извештаје. Комисија предлаже појединачне
износе новчаних средстава која требају бити дозначена клубовима а на основу бодова из
кварталних извештаја.
У колико у поједниним кварталима није било активности на основу којих Комисија
може извршити бодовање, Управни одборе ће као основ за расподелу новчаних средстава
узимати извештаје из претходних периода ( претходне кварталне и годишње )

Члан 6.
Управни одбор ЈСБ вршиће расподелу средстава квартално (тромесечно) или крајем
сваког текућег месеца уколико прилив средстава од стране Секретаријата буде редован.

Члан 7.
Уколико се укаже оправдана потреба измене и допуне овог правилника вршиће се
децембра месеца текуће године.
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