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 На основу члана 59 став 4 тачка 3 Правилника о спортским такмичењима у систему 

радничког спорта и рекреације Војводине за 12. олимпијски циклус на седници 

Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12 Спортске олимпијаде радника 

Војводине (у даљем тексту: Олимпијски комитет 12.СОРВ), одржаној 05.12.2016. године, 

донет је 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

П Р О П О З И Ц И Ј А 
ТАКМИЧЕЊА У СИСТЕМУ РАДНИЧКОГ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 

ВОЈВОДИНЕ ЗА 12. ОЛИМПИЈСКИ ЦИКЛУС 
 

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

 Пропозицијама такмичења за 12. олимпијски циклус (у даљем тексту: 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА), ближе се регулише комплетна материја која се, 

непосредно, односи на само такмичење у оквиру сваке од Спортских дисциплина у оквиру 

12. олимпијског циклуса. 

 Пропозиције такмичења представљају обавезу за све учеснике такмичења, на свим 

нивоима у оквиру 12. олимпијског циклуса. 

 Модификација Пропозиција такмичења дозвољена је само у случајевима који су у 

овом документу као такви назначени.  
 

Члан 2 

 Основ за примену правила по којима се такмичење у оквиру конкретне спортске 

дисциплине реализује представљају Правила игре, за ту спортску дисциплину, надлежног 

Гранског спортског савеза Србије која су важећа у моменту одржавања такмичења у 

оквиру 12. олимпијског циклуса као и специфичности и правила предвиђена овим 

Пропозицијама такмичења. 

 За Спортске дисциплине за које не постоји Грански спортски савез важе искључиво 

правила утврђена овим Пропозицијама такмичења. 
 

 2. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3 

 Под појмом „посебне одредбе“ подразумевају се правила и специфичности по 

којима се реализује спортско такмичење у оквиру сваке спортске дисциплине из званичног 

спортског програма 12. олимпијског циклуса.  

 Пропозицијама такмичења посебно се уређују следеће одредбе: 

Облик такмичења, 

Полна заступљеност, 

Могућност наступа жена у мушким екипама, 

Старосне категорије, 

Право на заступљеност у такмичењу, 

 

Право наступа за колективне чланове и физичка лица по обиму у односу на Регион и 

Домаћина спортског такмичења, 

Ограничења за право наступа физичких лица, 

Правила такмичења/игре, 



 

Објекат – терен за такмичење/игру, 

Број чланова/такмичара у екипи, 

Минималан број играча за наступ екипе у такмичењу, 

Трајање такмичења – утакмице, 

Могући број утакмица у току једног такмичарског дана, 

Списак такмичара, могућности промене у Списку и могућност замене играча током 

трајања такмичења/утакмице, 

Бодовање оствареног спортског резултата и утврђивање коначног пласмана у 

такмичарској групи и на спортском такмичењу, 

Спортска опрема такмичара/такмичарки, 

Службена пратња екипа/такмичара на спортском такмичењу, 

Специфична (посебна) правила, 

Дисциплинске мере пре почетка, током трајања и по завршетку спортског такмичења, 

Решавање ситуација које нису посебно наведене у Пропозицијама такмичења. 
 

2.1. Облик такмичења 

Члан 4 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
О Б Л И К 

Т А К М И Ч Е Њ А 

1 Велики фудбал Екипно такмичење 

2 Средњи фудбал Екипно такмичење 

3 Мали фудбал Екипно такмичење 

4 Рукомет Екипно такмичење 

5 Одбојка Екипно такмичење 

6 Кошарка Екипно такмичење 

7 Куглање Екипно такмичење 

Такмичење МЕШОВИТИХ ПАРОВА 

Појединачно такмичење 

8 Стрељаштво Екипно такмичење 

Појединачно такмичење 

9 Ш а х Екипно такмичење 

Појединачно такмичење 

10 Стони - тенис Екипно такмичење 

Појединачно такмичење 
 

11 Спортски риболов Екипно такмичење 

Појединачно такмичење 

12 Надвлачење 

конопцем 

Екипно такмичење 

13 Пливање Екипно такмичење 

Појединачно такмичење 

14 Тенис Екипно такмичење 

Појединачно такмичење 

15 Атлетика Појединачно такмичење 



 

16 Пикадо Екипно такмичење 

Такмичење МЕШОВИТИХ ПАРОВА 

Појединачно такмичење 

17 Бич - волеј Екипно такмичење 

Такмичење МЕШОВИТИХ ПАРОВА 

18 Баскет Екипно такмичење 

19 Боћање Екипно такмичење 
 

 На званичним спортским такмичењима дозвољени су само облици такмичења 

наведени у предходној табели док је на Фестивалу радничког спорта Војводине и другим 

спортским манифестацијама које су рекреативног карактера дозвољено одступање од 

наведених облика такмичења. 
 

 2.2. Полна заступњеност у такмичењу 
 

Члан 5 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 

ПОЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ 

У ТАКМИЧЕЊУ 

1 Велики фудбал Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ! 

2 Средњи фудбал Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ! 

3 Мали фудбал Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ! 

4 Рукомет Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

5 Одбојка Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

6 Кошарка Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

7 Куглање Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

8 Стрељаштво Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

9 Ш а х Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ! 

10 Стони - тенис Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

11 Спортски риболов Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ! 

12 Надвлачење 

конопцем 

Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

13 Пливање Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

14 Тенис Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

15 Атлетика Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

16 Пикадо Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

17 Бич - волеј Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

18 Баскет Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ! 

19 Боћање Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ! 
 

 На званичним спортским такмичењима стриктно се примењује полна заступљеност 

наведена у претходној табели док је на Фестивалу радничког спорта Војводине и другим 

спортским манифестацијама које су рекреативног карактера дозвољено одступање ако то 

доприноси општим циљевима конкретне манифестације.  
 

  



 

2.3 Могућност наступа жена у мушким екипама 
 

Члан 6 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
СТАЊЕ ПО ПИТАЊУ МОГУЋНОСТИ НАСТУПА 

ЖЕНА У МУШКИМ ЕКИПАМА 

1 Велики фудбал НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи! 

2 Средњи фудбал НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи! 

3 Мали фудбал НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи! 

4 Рукомет НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи! 

5 Одбојка НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи! 

6 Кошарка НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи! 

7 Куглање ДОЗВОЉЕН наступ највише 3 (три) жене! 

8 Стрељаштво ДОЗВОЉЕН наступ највише 1 (једне) жене! 

9 Ш а х ДОЗВОЉЕН наступ највише 4 (четири) жене! 

10 Стони - тенис ДОЗВОЉЕН наступ највише 1 (једне) жене! 

11 Спортски риболов ДОЗВОЉЕН наступ највише 3 (три) жене! 

12 Надвлачење 

конопцем 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи! 

13 Пливање ДОЗВОЉЕН наступ највише 2 (две) жене! 

14 Тенис ДОЗВОЉЕН наступ највише 1 (једне) жене! 

15 Атлетика / 

16 Пикадо ДОЗВОЉЕН наступ највише 3 (три) жене! 

17 Бич - волеј НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи! 

18 Баскет НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи! 

19 Боћање ДОЗВОЉЕН наступ највише 2 (две) жене! 
 

 На званичним спортским такмичењима стриктно се примењује наведена 

заступљеност жена у мушким екипама у предходној табели док је на Фестивалу радничког 

спорта Војводине и другим спортским манифестацијама које су рекреативног карактера 

дозвољено одступање ако то доприноси општим циљевима конкретне манифестације.  

 Наступ жена у мушким екипама могућ је само уз поштовање и других одредби по 

овом основу које су наведене у Правилнику о спортским такмичењима! 
 

 2.4. Старосна категорија 
 

Члан 7 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
СТАРОСНА КАТЕГОРИЈА У КОЈУ ЈЕ ТАКМИЧЕЊЕ 

ОДРЕЂЕНО 

1 Велики фудбал Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

2 Средњи фудбал Такмичење намењено само лицима СТАРИЈИМ ОД 40 

(четрдесет) ГОДИНА у моменту одржавања такмичења. 

3 Мали фудбал Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

4 Рукомет Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

5 Одбојка Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 



 

6 Кошарка Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

7 Куглање Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

8 Стрељаштво Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

9 Ш а х Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

10 Стони - тенис Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

11 Спортски риболов Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

12 Надвлачење 

конопцем 

Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

13 Пливање Такмичење је намењено за ТРИ старосне категорије: 

- такмичење за особе ДО 35 (тридесетпет) година живота 

- такмичење за особе: 36 – 45 година! 

- такмичење за особе ПРЕКО 45 (четрдесетпет) година живота 

14 Тенис Такмичење је намењено за ДВЕ старосне категорије: 

- такмичење за особе ДО 40 (четрдесет) година живота 

- такмичење за особе ПРЕКО40 (четрдесет) година живота 

15 Атлетика Такмичење је намењено за ДВЕ старосне категорије: 

- такмичење за особе ДО 40 (четрдесет) година живота 

- такмичење за особе ПРЕКО 40 (четрдесет) година живота 

16 Пикадо Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

17 Бич - волеј Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

18 Баскет Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 

19 Боћање Нема ограничења! Доња граница животне доби је: 18 година! 
 

 На званичним спортским такмичењима стриктно се примењује одредба о старосној 

категорији наведена у претходној табели док је на Фестивалу радничког спорта Војводине 

и другим спортским манифестацијама које су рекреативног карактера дозвољено 

одступање ако то доприноси општим циљевима конкретне манифестације.  
 

 2.5. Право на заступљеност у такмичењу 
 

Члан 8 

 Право да буду заступљени на такмичењима (да у такмичењима учествују) имају 

следећи колективни чланови и појединци у систему Радничког спорта и рекреације: 

 

РБ 
НИВО ТАКМИЧЕЊА 

(Спортско такмичење 

-манифестација) 

ОСНОВ ЗА ЗАСТУПЉЕНОСТ У СПОРТСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ- УЧЕСТВОВАЊЕ НА СПОРТСКОЈ 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

1 Општинско 

такмичење 

Колективни члан и сваки појединац који у такмичењу желе 

учествовати, морају бити уписани у Књигу чланова 

општинске спортске организације која реализује програм 

Радничког спорта! 

Потпуно удовољавање условима за заступљеност у 

спортским такмичењима који су предвиђени Правилником о 

спортским такмичењима. 

Материјалне и техничке услове за учествовање у такмичењу 

одређује Организатор такмичења! 

2 Регионално Колективни члан и сваки појединац који у такмичењу желе 



 

такмичење учествовати, морају бити уписани у Књигу чланова 

Регионалног друштва за раднички спорт („Књига чланова“ 

Региона! 

Потпуно удовољавање условима за заступљеност у 

спортским такмичењима који су предвиђени Правилником о 

спортским такмичењима. 

Материјалне и техничке услове за учествовање у такмичењу 

одређује Организатор такмичења! 

3 Куп 

Војводине 

Колективни члан и сваки појединац који у такмичењу желе 

учествовати, морају бити евидентирани у Информационом 

систему Олимпијског комитета 12.СОРВ са свим захтеваним 

подацима („Књига чланова система Радничког спорта 

Војводине“)! 

Потпуно удовољавање условима за заступљеност у 

спортским такмичењима који су предвиђени Правилником о 

спортским такмичењима. 

Колективни члан и појединац који желе учествовати у 

такмичењу морају за то имати сагласност Региона којем 

припадају. 

Материјалне и техничке услове за учествовање у такмичењу 

одређује Организатор такмичења! 

4 Првенство 

Војводине 

Колективни члан и сваки појединац који у такмичењу желе 

учествовати, морају бити евидентирани у Информационом 

систему Олимпијског комитета 12. СОРВ са свим 

захтеваним подацима („Књига чланова система Радничког 

спорта Војводине“)! 

Потпуно удовољавање условима за заступљеност у 

спортским такмичењима који су предвиђени Правилником о 

спортским такмичењима. 

Колективни члан и појединац који желе учествовати у 

такмичењу морају за то имати сагласност Региона којем 

припадају. 

Материјалне и техничке услове за учествовање у такмичењу 

одређује Организатор такмичења! 

5 12. Спортска 

олимпијада радника 

Војводине 

Колективни члан и сваки појединац који у такмичењу желе 

учествовати, морају бити евидентирани у Информационом 

систему Олимпијског комитета 12. СОРВ са свим 

захтеваним подацима („Књига чланова система Радничког 

спорта Војводине“)! 

Потпуно удовољавање условима за заступљеност у 

спортским такмичењима који су предвиђени Правилником о 

спортским такмичењима. 

Колективни члан и појединац који желе учествовати у 

такмичењу морају за то имати сагласност Региона којем 

припадају. 

Материјалне и техничке услове за учествовање у такмичењу 

одређује Организатор такмичења! 



 

 

 2.6. Право наступа за колективне чланове и физичка лица по обиму у односу на 

Регион односно Домаћина спортског такмичења 
 

Члан 9 

  Право наступа за колективне чланове и физичка лица по обиму (могући број екипа 

и појединаца који могу наступити у такмичењу), за општинска и регионална такмичења 

одређује својом одлуком Организатор тих такмичења! 

 У Табели која следи утврђује се могући обим заступљености Региона и Домаћина 

спортског такмичења као и максимално могући број учесника, на спортским такмичењима 

у оквиру: Првенству Војводине и Спортској олимпијади радника Војводине. 

 Број учесника на осталим такмичењима војвођанског нивоа утврђује се Одлуком о 

организацији тог такмичења. 

 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 

МОГУЋИ ОБИМ ЗАСТУПЉЕНОСТИ РЕГИОНА И 

ДОМАЋИНА СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

1 Велики фудбал Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

2 Средњи фудбал Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

3 Мали фудбал Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

4 Рукомет Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 



 

У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

5 Одбојка Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

6 Кошарка Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

7 Куглање ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

МЕШОВИТИ ПАРОВИ: 

Редовна заступљеност: 02 (две) екипе (Мешовита пара)! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа (Мешовити пар) по 

једном од следећих основа: победник Купа Војводине; 

Првак Војводине; Носилац олимпијске медаље по 

приоритету у односу на значај медаље или Попуна 

упражњеног места! 
Могућа је заступљеност само по једном од три наведена 

основа! 

Максимално могући број учесника је: 19 (деветнаест)! 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 03 (три) појединца! 

Могућа заступљеност:  01 (један) појединац по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине или Попуна упражњеног места! 
Могућа је заступљенос само по једном од три наведена основа! 

8 Стрељаштво ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 



 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 03 (три) појединца! 

Могућа заступљеност:  01 (један) појединац по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине или Попуна упражњеног места! 
Могућа је заступљенос само по једном од три наведена основа! 

9 Ш а х ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 03 (три) појединца! 

Могућа заступљеност:  01 (један) појединац по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине или Попуна упражњеног места! 
Могућа је заступљеност само по једном од три наведена 

основа! 

10 Стони - тенис ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 03 (три) појединца! 

Могућа заступљеност:  01 (један) појединац по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине или Попуна упражњеног места! 
Могућа је заступљенос само по једном од три наведена основа! 

11 Спортски риболов ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 



 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 03 (три) појединца! 

Могућа заступљеност:  01 (један) појединац по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине или Попуна упражњеног места! 
Могућа је заступљенос само по једном од наведених основа! 

12 Надвлачење 

конопцем 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

13 Пливање У такмичењу могу учествовати све екипе и сви појединци који 

се у року који одређује Организатор такмичења нађу на Списку 

учесника у такмичењу и Списку издатих Лиценци за 

такмичење! 

14 Тенис ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ (ДУБЛОВИ): 

Редовна заступљеност: по 02 (две) екипе (дубла), у мушкој 

конкуренцији, у обе старосне категорије; по 02 (две) екипе 

(дубла) мешовитог састава, у обе старосне категорије! 
Могућа заступљеност:  по 01 (једна) екипа (дубл), у мушкој 

конкуренцији, у обе старосне категорије; по 01 (једна) 

екипа (дубл) мешовитог састава, у обе старосне категорије! 
ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ (СИНГЛ): 

Редовна заступљеност: по 04 (четири) такмичара, у обе полне 

и обе старосне категорије! 
Могућа заступљеност: по 01 (један) такмичар, у обе полне и 

обе старосне категорије по једном од следећих основа: 

победник Купа Војводине; Првак Војводине или Попуна 

упражњеног места! 
Могућа је заступљенос само по једном од три наведена основа! 

15 Атлетика У такмичењу могу учествовати све екипе и сви појединци који 

се у року који одређује Организатор такмичења нађу на Списку 

учесника у такмичењу и Списку издатих Лиценци за 

такмичење! 

16 Пикадо ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 



 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

МЕШОВИТИ ПАРОВИ: 

Редовна заступљеност: 03 (три) екипе (Мешовита пара)! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа (Мешовити пар) по 

једном од следећих основа: победник Купа Војводине; 

Првак Војводине; Носилац олимпијске медаље по 

приоритету у односу на значај медаље или Попуна 

упражњеног места! 
Могућа је заступљенос само по једном од наведених основа! 

Максимално могући број учесника је: 27 (двадесетседам)! 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 03 (три) појединца! 

Могућа заступљеност:  01 (један) појединац по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине или Попуна упражњеног места! 
Могућа је заступљенос само по једном од три наведена основа! 

17 Бич - волеј ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

МЕШОВИТИ ПАРОВИ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа (Мешовити пар)! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа (Мешовити пар) по 

једном од следећих основа: победник Купа Војводине; 

Првак Војводине: Носилац олимпијске медаље по 

приоритету у односу на значај медаље или Попуна 

упражњеног места! 
Могућа је заступљенос само по једном од наведених основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

18 Баскет Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 

19 Боћање Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа! 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 



 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

Војводине; Носилац олимпијске медаље по приоритету у 

односу на значај медаље или Попуна упражњеног места! 
У односу на наведене могућности могућа заступљеност 

Региона/Домаћина је по максимално по два основа! 

Максимално могући број учесника је: 12 (дванаест)! 
 

  

Члан 10 

 Из истог колективног члана у такмичењу може наступити максималан број екипа и 

појединаца како је то наведено у предходној табели. 

 Организатор такмичења, у зависности од попуњености спортске дисциплине и 

показаног интереса за попуну упражњених места може кориговати одредбу „Могућа 

заступљеност“ али не више од још 01 (једне) екипе и још 02 (два) појединца! 
 

 2.7. Ограничења за право наступа физичких лица 
 

Члан 11 

 И поред испуњености општих услова по питању права наступа у спортском 

такмичењу, када су у питању физичка лица, одређују се и други посебни услови, и то: 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НАСТУП У СПОРТСКИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 

1 Велики фудбал Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Фудбалског савеза Србије, Фудбалског савеза Војводине и 

националних фудбалских савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!   

2 Средњи фудбал Право наступа немају:лица до 40 (четрдесет) година 

старости, без обзира на испуњеност свих других услова! 

3 Мали фудбал Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Фудбалског савеза Србије, Фудбалског савеза Војводине и 

националних фудбалских савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  
4 Рукомет Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 



 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Рукометног савеза Србије, Рукометног савеза Војводине и 

националних рукометних савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  
5 Одбојка Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Одбојкашког савеза Србије, Одбојкашког савеза Војводине 

и националних одбојкашких савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  

6 Кошарка Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Кошаркашког савеза Србије, Кошаркашког савеза 

Војводине и националних кошаркашких савеза других 

земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  

7 Куглање Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Куглашког савеза Србије, Куглашког савеза Војводине и 

националних куглашких савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  

8 Стрељаштво Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Стрељачког савеза Србије, Стрељачког савеза Војводине и 

националних стрељачких савеза других земаља! 



 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  

9 Ш а х Право наступа немају:  

ПРВА КВАЛИТЕТНА ГРУПА: 

Лица која нису чланови колектива (Предузећа/Установе) 

под чијим називом наступају у такмичењу. 

ДРУГА КВАЛИТЕТНА ГРУПА: 

Лица која су се у периду од 3 (три) године пре одржавања 

такмичења налазила на РЕЈТИНГ-ЛИСТИ Шаховског 

савеза Војводине односно Србије! 

10 Стони - тенис Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Стонотениског савеза Србије, Стонотениског савеза 

Војводине и националних стонотениских савеза других 

земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  

11 Спортски риболов Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Риболовачког савеза Србије, Риболовачког савеза 

Војводине и националних риболовачких савеза других 

земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  

12 Надвлачење 

конопцем 

Нема посебних ограничавајућих елемената за наступ у 

такмичењу! 

13 Пливање Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Пливачког савеза Србије, Пливачког савеза Војводине и 

националних пливачких савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  

14 Тенис Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 



 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Тениског савеза Србије, Тениског савеза Војводине и 

националних тениских савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  
15 Атлетика Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Атлетског савеза Србије, Атлетског савеза Војводине и 

националних атлетских савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  

16 Пикадо Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду:  такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Пикадо савеза Србије, Пикадо савеза Војводине и 

националних пикадо савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  
17 Бич - волеј Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Одбојкашког савеза Србије, Одбојкашког савеза Војводине 

и националних одбојкашких савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  
18 Баскет Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Кошаркашког савеза Србије, Кошаркашког савеза 

Војводине и националних кошаркашких савеза других 

земаља! 



 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице!  

19 Боћање Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости 

која су у периоду: такмичарска сезона која предходи 

такмичењу па све до окончања такмичења, наступала у 

званичним спортским такмичењима у организацији 

Боћарског савеза Србије, Боћарског савеза Војводине и 

националних боћарских савеза других земаља! 

Као елеменат провере статуса физичког лица по наведеном 

основу послужиће увид у Списак издатих лиценци у 

наведеном периоду или Записник са такмичења/утакмице! 
 

 2.8 Правила такмичења/игре 
 

Члан 12 

 Код реализације званичних спортских такмичења у оквиру 12. олимпијског циклуса 

примењују се следећа правила: 

код реализације спортских такмичења (одигравање утакмица), у оквиру свих спортских 

дисциплина из званичног програма спортског такмичења, примењују се ПРАВИЛА ИГРЕ 

која су издата од Гранског спортског савеза којем конкретна спортска дисциплина припада 

и која су важећа у моменту одржавања спортског такмичења! 

За спортске дисциплине из званичног спортског програма за које не постоји Грански 

спортски савез, правила игре одређује Спортски одбор ОК 12. СОРВ! 
 
 

 2.9. Објекат – терен за такмичење/игру 
 

Члан 13 

 Основу за спортско такмичење/игру чини постојање одговарајућег спортског 

објекта/терена на којем ће се такмичење/утакмица одигравати. Објекти/терени морају 

испуњавати минимум прописаних услова од стране надлежног Гранског спортског савеза а 

то су: 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
ОБЈЕКАТ – ТЕРЕН ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ/ИГРУ 

1 Велики фудбал Фудбалска игралишта/терени који су од стране надлежног 

органа фудбалске организације регистрована за одигравање 

званичних фудбалских утакмица! 

2 Средњи фудбал Фудбалска игралишта/терени који су од стране надлежног 

органа фудбалске организације регистрована за одигравање 

званичних фудбалских утакмица! 

За одигравање утакмице користи се ½ фудбалског терена: 

димензије простора за игру су 60х30метара а димензије гола су 

5х2 метра! 



 

3 Мали фудбал Рукометна игралишта/терени (затворени или отворени 

простор), која су од стране надлежног органа рукометне 

организације регистрована за одигравање званичних 

рукометних утакмица! 

4 Рукомет Рукометна игралишта/терени (затворени простор), која су од 

стране надлежног органа рукометне организације регистрована 

за одигравање званичних рукометних утакмица! 

5 Одбојка Одбојкашка игралишта/терени (затворени простор), која су од 

стране надлежног органа одбојкашке организације 

регистрована за одигравање званичних одбојкашких утакмица! 

6 Кошарка Кошаркашка игралишта/терени (затворени или отворени 

простор), која су од стране надлежног органа кошаркашке 

организације регистрована за одигравање званичних 

кошаркашких утакмица! 

7 Куглање Куглана (у затвореном простору са најмање четири стазе), која 

је од стране надлежног органа куглашке организације 

регистрована за одржавање званичних куглашких такмичења! 

8 Стрељаштво Стрељана (у затвореном простору са најмање осам 

такмичарских места), која је од стране надлежног органа 

стрељачке организације регистрована за одржавање званичних 

стрељачких такмичења! 

9 Ш а х Затворени простор (сала) у коју се може поствити 16-20 

столова са довољно преосталог простора за кретање људи у 

својству посматрача такмичења. Испуњеност услова цени 

Комисија за спортске објекте ОК 12. СОРВ! 

10 Стони - тенис Стонотениске сале са припадајућом опремом које су од стране 

надлежног органа стонотениске организације регистроване за 

одржавање званичних стонотениских такмичења! 

Стонотениске сале са припадајућом опремом које су од стране 

Комисије за спортске објекте ОК 12. СОРВ оцењене као 

погодне за реализацију стонотениског такмичења. 

11 Спортски риболов Терен који је од стране надлежног органа риболовачке 

организације регистрован за одржавање званичних 

риболовачких такмичења. 

Терен који је од стране Комисије за спортске објекте ОК 

12.СОРВ оцењене као погодне за реализацију риболовачког 

такмичења. 

12 Надвлачење 

конопцем 

Терен који је од стране Комисије за спортске објекте ОК 12. 

СОРВ оцењене као погодне за реализацију такмичења у 

надвлачењу конопцем. 

13 Пливање Базен (затворени или отворени) дужине 25 или 50 метра са 

припадајућом опремом за пливачка такмичења! 

14 Тенис Тениска игралишта/терени (затворени или отворени простор), 

која су од стране надлежног органа тениске организације 

регистрована за одржавање званичних тениских такмичења! 

15 Атлетика Атлетски терени (затворени или отворени) која су од стране 



 

надлежног органа атлетске организације регистрована за 

одржавање званичних атлетских такмичења! 

Терени који је од стране Комисије за спортске објекте ОК 12. 

СОРВ оцењене као погодни за реализацију атлетског 

такмичења. 

16 Пикадо Затворени простор (сала) у коју се може поствити 8 (осам) 

такмичарских пикадо-табли и 4 (четири) пикадо табле за 

загревање, са довољно преосталог простора за кретање људи у 

својству посматрача такмичења. Испуњеност услова цени 

Комисија за спортзске објекте ОК 12. СОРВ! 

17 Бич - волеј Игралишта/терени за Бич-волеј (отворени простор), која су од 

стране надлежног органа одбојкашке организације 

регистрована за одигравање званичних утакмица Бич-волеја! 

Игралишта/терени за Бич-волеј (отворени простор) који је од 

стране Комисије за спортске објекте ОК 12. СОРВ оцењене као 

погодни за реализацију такмичења у Бич-волеју. 

18 Баскет Кошаркашка игралишта/терени (затворени или отворени 

простор), која су од стране надлежног органа кошаркашке 

организације регистрована за одигравање званичних 

кошаркашких утакмица! 

19 Боћање Боћарска игралишта/терени која су од стране надлежног органа 

боћарске организације регистрована за одржавање званичних 

боћарских такмичења! 

Терени који је од стране Комисије за спортске објекте ОК 

12.СОРВ оцењене као погодни за реализацију боћарског 

такмичења. 
 

 2.10. Број чланова/такмичара у екипи 
 

Члан 14 

 Екипу у такмичењу чини следећи број чланова/такмичара: 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
БРОЈ ЧЛАНОВА/ТАКМИЧАРА 

У ЕКИПИ 

1 Велики фудбал 10 играча у пољу и голман = 11 такмичара 

2 Средњи фудбал 07 играча у пољу и голман = 08 такмичара 

3 Мали фудбал 05 играча у пољу и голман = 06 такмичара 

4 Рукомет 06 играча у пољу и голман = 07 такмичара 

5 Одбојка 06 играча у пољу 

6 Кошарка 05 играча у пољу 

7 Куглање У наступу екипе: 06 такмичара 

У наступу Мешовитог пара: 1 такмичар и 1. такмичарака 

8 Стрељаштво 03 такмичара 

9 Ш а х 04 такмичара 

10 Стони - тенис У мушкој конкуренцији: 03 такмичара 

У женској конкуренцији: 02. такмичараке 



 

11 Спортски риболов 03 такмичара 

12 Надвлачење 

конопцем 

08 такмичара 

13 Пливање У мушкој екипи (Штафети): 04 такмичара 

У Мешовитој екипи (Штафети): 02 такмичара и 02. такмичарке 

14 Тенис У Дублу: 02 такмичара 

У Мешовитом дублу: 01 такмичар и 01. такмичарка 

15 Атлетика / 

16 Пикадо У наступу екипе: 06 такмичра 

У наступу Мешовитог пара:  1 такмичар и 1. такмичарака 

17 Бич - волеј У наступу екипе: 02 такмичра 

У наступу Мешовитог пара:  1 такмичар и 1. такмичарака 

18 Баскет 03 такмичара 

19 Боћање 04 такмичара 
 

 2.11. Минималан број играча за наступ екипе у такмичењу 
 

Члан 15 

 Да би екипа могла да ступи у такмичење/почне утакмицу, на терену за игру мора 

бити присутан минималан број играча/такмичара. 

 Минималан број играча за наступ у такмичењу/почетак утакмице је идентичан броју 

чланова екипе наведеном у Табели у оквиру предходног члана Пропозиција – члан 14! 
 

 2.12. Трајање такмичења/утакмице 
 

Члан 16 

 У складу са објективним психофизичким могућностима учесника у такмичењу 

одређује се следеће време трајања такмичења/утакмице у оквиру званичног спортског 

такмичења: 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТАКМИЧЕЊА/ 

УТАКМИЦЕ 

1 Велики фудбал У једном такмичарском дану: 

 - прва и друга утакмица: 2х30 минута са паузом у полувремену 

у трајању од 10 минута 

  - евентуална трећа утакмица: по споразуму екипа али не краће 

од 2х20 минута са паузом у полувремену у трајању од 15 

минута 

2 Средњи фудбал У једном такмичарском дану: 

 - прва и друга утакмица: 2х20 минута са паузом у полувремену 

у трајању од 10 минута 

  - евентуална трећа утакмица: по споразуму екипа али не краће 

од 2х15 минута са паузом у полувремену у трајању од 15 

минута 

3 Мали фудбал У једном такмичарском дану: 

  - прва и друга утакмица: 2х20 минута са паузом у 



 

полувремену у трајању од 10 минута 

  - евентуална трећа утакмица: по споразуму екипа али не краће 

од 2х15 минута са паузом у полувремену у трајању од 15 

минута 

4 Рукомет МУШКАРЦИ - у једном такмичарском дану: 

  - прва и друга утакмица: 2х20 минута са паузом у 

полувремену у трајању од 10 минута 

  - евентуална трећа утакмица: по споразуму екипа али не краће 

од 2х15 минута са паузом у полувремену у трајању од 15 

минута 

ЖЕНЕ - у једном такмичарском дану: 

  - прва и друга утакмица: 2х15 минута са паузом у 

полувремену у трајању од 10 минута 

  - евентуална трећа утакмица: по споразуму екипа али не краће 

од 2х10 минута са паузом у полувремену у трајању од 15 

минута 

5 Одбојка МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ:  

- прва и друга утакмицасе играју до 02 (два) добијена сета 

(дужина сета је до 25 поена односно до потребне разлике када 

се за то створе услови)  с тим да уколико дође до трећег сета, 

тај сет се игра по правилима „тај-брејка“! 

- евентуална трећа утакмица се игра по споразуму екипа и у 

дужини трајања коју екипе договоре али не краће од два 

добијена сета  који се могу играти – најмање по систему „тај-

брека“! 

6 Кошарка МУШКАРЦИ:утакмица траје 4х8 минута! 

ЖЕНЕ:утакмица траје 4х7 минута! 

Пауза између 11 и 2. односно 3. и 4. четвртине траје 02 (два) 

минута док пауза између 2. и 3. четвртине (шполувреме), траје 

10 (десет) минута! 

Ако је након истека регуларног тока утакмице резултата 

нерешен, игра се продужетак у трајању од 03 (три) минута. 

Игра се онолико продужетака колико је потребно да се добије 

победник утакмице! 

7 Куглање МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ: Такмичење траје у складу са његовим 

системом: док сви учесници, у свим облицима такмичења не 

остваре 02 (два) наступа! 

8 Стрељаштво МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ: Такмичење траје у складу са његовим 

системом: док сви учесници, у свим облицима такмичења не 

остваре 01 (један) наступ! 

9 Ш а х Такмичење траје у складу са његовим системом: у екипној 

конкуренцији по систему Бергер а у појединачном систему по 

„швајцарском систему“! 

10 Стони - тенис Такмичење траје у складу са његовим системом:  

МУШКАРЦИ:меч у 03 (три) добијена сета – утакмица до 04 

(четири) победе! 



 

ЖЕНЕ:меч у 02 (два) добијена сета – утакмица до 03.  (три) 

победе. 

ПОЈЕДИНАЧНА КОНКУРЕНЦИЈА:Мушкарци: Куп-систем – 

трајање меча до 03 (три) добијена сета 

Жене: Куп-систем – трајање меча до 02 (два) добијена сета! 

11 Спортски риболов Такмичење траје у складу са његовим системом: док сви 

учесници, у свим облицима такмичења не остваре 1 (један) или 

02 (два) наступа, у зависности од одлуке организатора о броју 

наступа! 

12 Надвлачење 

конопцем 

Утакмица траје док једна од екипа из такмичарског пара не 

оствари 02 (две) победе! 

13 Пливање МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ: Временског ограничења такмичења – 

нема! Такмичење траје узависности од броја учесника у 

такмичењу! 

14 Тенис МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ: Утакмице – мечеви се играју до 7 

(седам)добијених гемова! Код резултата: 6:6, игра се “тај-

брек”! 

15 Атлетика МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ: Временскогограничења такмичења – 

нема! Такмичење траје узависности од броја учесника у 

такмичењу! 

16 Пикадо МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ: Такмичење траје у складу са његовим 

системом: док сви учесници, у свим облицима такмичења не 

остваре 02 (два) наступа! 

17 Бич - волеј МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ: Утакмица се игра до 02 (два) добијена 

сета (дужина сета је до 21 поена односно до потребне разлике 

када се за то створе услови)! 

18 Баскет МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ: утакмица траје 10 (десет) минута или 

до освајања 16 (шеснаест) поена од стране било које екипе – 

учеснице у сусрету! 

Ако је након истека регуларног тока утакмице резултата 

нерешен, изводе се пенали тако што сва три играча из екипа 

који су били на терену у моменту завршетка утакмице, 

наизменично изводе по један пенал. Ако је и након тога 

резултат нерешен, екипе изводе наизменично по један пенал до 

добијања победника.  

19 Боћање Утакмица се игра док једна од екипа не сакупи 15 (петнаест) 

поена! 
 

 2.13. Могући број утакмица у току једног такмичарског дана 
 

Члан 17 

 У односу на физичке напоре којима су такмичари изложени а у односу на сваку 

спортску дисциплину из званичног спортског програма у оквиру спортског такмичења, 

одређује се оптималан број утакмица/наступа у једном такмичарском дану као и 

максимално могући број утакмица/наступа. 
 



 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
ОПТИМАЛАНИ И МОГУЋИ БРОЈ УТАКМИЦА/ 

НАСТУПА У ЈЕДНОМ ТАКМИЧАРСКОМ ДАНУ 

1 Велики фудбал Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице! 

Максимални број утакмица:03 (три) утакмице! 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

2 Средњи фудбал Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице! 

Максимални број утакмица:03 (три) утакмице! 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

3 Мали фудбал Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице! 

Максимални број утакмица:03 (три) утакмице! 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

4 Рукомет Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице! 

Максимални број утакмица:03 (три) утакмице! 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

5 Одбојка Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице! 

Максимални број утакмица:03 (три) утакмице! 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

6 Кошарка Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице! 

Максимални број утакмица:03 (три) утакмице! 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

7 Куглање ЕКИПНО и ПОЈЕДИНАЧНО:  

Оптимални број наступа: 02 (два) наступа! 

8 Стрељаштво ЕКИПНО и ПОЈЕДИНАЧНО:  

Оптимални број наступа: 02 (два) наступа! 

9 Ш а х 120 (стотинудвадесет) минута чисте игреза сваког члана 

екипе и за сваког такмичара у појединачној конкуренцији! 

10 Стони - тенис Оптимални број утакмица: 04 (четири) утакмице! 

Максимални број утакмица:05 (пет) утакмица! 

Пета утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

11 Спортски риболов ЕКИПНО и ПОЈЕДИНАЧНО:  

Оптимални број наступа: 02 (два) наступа! 

12 Надвлачење Оптимални број утакмица: 04 (четири) утакмице! 



 

конопцем Максимални број утакмица:05 (пет) утакмица! 

Пета утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

13 Пливање Оптималани број наступа/трка: 05 (пет) трка! 

Максимални број наступа/трака:07 (седам) трка! 

Шести и седми наступ се реализује само ако је то у интересу 

учесника у такмичењу и уз писану сагласност сваког такмичара 

који наступа шести односно седми пут! 

У наведену квоту улазе само реализоване трке! 

14 Тенис Оптималани број наступа/мечева: 03 (три) наступа/меча! 

Максимални број наступа/мечева: 04 (четири) наступа/меча! 

Четврти наступ се реализује само ако је то у интересу учесника 

у такмичењу и уз писану сагласност сваког такмичара који 

наступа четврти пут! 

У наведену квоту улазе само реализовани наступи! 

15 Атлетика Оптимални број наступа: 04 (четири) наступа у четири 

различите атлетске дисциплине (по 1 (један) наступ у 

свакој дисциплини)! 

16 Пикадо ЕКИПНО и ПОЈЕДИНАЧНО:  

Оптимални број наступа: 02 (два) наступа! 

17 Бич - волеј Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице! 

Максимални број утакмица:03 (три) утакмице! 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

18 Баскет Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице! 

Максимални број утакмица:03 (три) утакмице! 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 

19 Боћање Оптимални број утакмица/наступа: 04 (четири) утакмице! 

Максимални број утакмица/наступа:05 (пет) утакмица! 

Пета утакмица игра се само ако је то у интересу учесника у 

такмичењу и уз писану сагласност обе екипе које се сусрећу! 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице! 
 

 2.14. Списак такмичара, могућности промене у Списку и могућност замене 

играча током трајања такмичења/утакмице 
 

Члан 18 

 У односу на конкретно спортско такмичење формирају се Спискови такмичара за то 

такмичење, у Записник са утакмице/такмичења уносе се имена такмичара који ће 

наступити на утакмици/такмичењу, врше се радње које се односе на промене у Списку и 

даје могућност замена такмичара током трајања утакмице/такмичења, на следећи начин и у 

следећем обиму: 
 



 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
ДОЗВОЉЕНЕ ПРОМЕНЕ У СПИСКУ И ЗАМЕНЕ 

ТОКОМ ТРАЈАЊА УТАКМИЦЕ/ТАКМИЧЕЊА 

1 Велики фудбал Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 22 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 3 (три) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 16 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

На једној утакмици дозвољена је замена голмана и 4 

(четири играча у пољу! Замењени играч односно голман 

може поново ући у игру током трајања утакмице на којој је 

замењен – на начин и у складу са правилима замене играча 

садржаним у правилима за фудбал! 
2 Средњи фудбал Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 16 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 12 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Број замена није ограничен! Замењени играч може поново 

ући у игру али само у прекиду утакмице! 
3 Мали фудбал Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 12 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 10 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Број замена није ограничен! Замењени играч може поново 

ући у игру! 
4 Рукомет Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 20 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 16 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Број замена није ограничен! Замењени играч може поново 

ући у игру! 
5 Одбојка Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 



 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 18 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 12 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Број замена је: 6 (шест)! Замењени играч може поново ући у 

игру, у складу са правилима за одбојку! 
6 Кошарка Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 16 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 12 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Број замена није ограничен! Замењени играч може поново 

ући у игру али само у прекиду утакмице! 

7 Куглање Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 12 

такмичара/играча у екипи и 03 играча односно 03 играчице 

код Мешовитих парова! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча играчице у оквиру екипе 

и 01 играч односно 01 играчица код Мешовитих парова! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 10 

такмичара/играча у екипи и 02 такмичара односно 02 

такмичарке код Мешовитог пара! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

У току једне утакмице могуће су 02 (две) замене играча! 

Замењени играч не може поново ући у игру током утакмице  

на којој је замењен! 

8 Стрељаштво Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 06 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 04 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

За време трајања једног наступа није дозвољена замена 

такмичара! 
9 Ш а х Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 08 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 



 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 05 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Током трајања сусрета није дозвољена замена играча! 

10 Стони - тенис Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 08 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 05 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Промене у саставу екипе односно замена играча је могућа 

након одиграног турнуса! 

11 Спортски риболов Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 06 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 04 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

За време трајања једног наступа дозвољена је замена једног  

такмичара! 

12 Надвлачење 

конопцем 

Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 14 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 10 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Током трајања утакмице замена такмичара је могућа по 

завршетку једног повлачења конопца! 

13 Пливање Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: Није 

ограничен! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 

Идентичан са стварним стањен на терену! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Замене нема и нису могуће! 

14 Тенис Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 40 

такмичара/играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 

Идентичан са стварним стањен на терену у односу на облик 



 

т6акмичења! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Замене нема и нису могуће! 

15 Атлетика Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: Није 

ограничен! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 

Идентичан са стварним стањен на терену! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Замене нема и нису могуће! 

16 Пикадо Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 12 

такмичара/играча у екипи и 03 играча односно 03 играчице 

код Мешовитих парова! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча играчице у оквиру екипе 

и 01 играч односно 01 играчица код Мешовитих парова! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења:08 

такмичара/играча у екипи и 02 такмичара односно 02 

такмичарке код Мешовитог пара! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

За време трајања једног наступа није дозвољена замена 

такмичара! 

17 Бич - волеј Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 06 

такмичара/играча у екипи и 03 играча односно 03 играчице 

код Мешовитих парова! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча играчице у оквиру екипе 

и 01 играч односно 01 играчица код Мешовитих парова! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 04 

такмичара/играча у екипи и 02 такмичара односно 02 

такмичарке код Мешовитог пара! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Број замена није ограничен! Замењени играч може поново 

ући у игру али само у прекиду утакмице! 
18 Баскет Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 07 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 05 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Број замена није ограничен! Замењени играч може поново 

ући у игру али само у прекиду утакмице! 

19 Боћање Број лиценцираних такмичара:Није ограничен! 



 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење: 07 

такмичара/играча! 

Могућа измена у Списку пријављених такмичара: могуће је 

Списак допунити са 2 (два) играча! 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 05 

такмичара/играча! 

Могуће замене такмичара током трајања утакмице/такмичења: 

Током трајања утакмице у екипи може бити замењен 01 

(један) такмичар који се на тој утакмици више не може 

врачати у игру! 
 

 2.15. Бодовање оствареног спортског резултата и утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској групи и на спортском такмичењу 
 

Члан 19 

 Кад је у питању „коначан пласман“ потребно је разликовати коначан пласман у 

оквиру такмичарске групе и коначан пласман на спортском такмичењу. 

 Код одређивања коначног пласмана у оквиру такмичарске групе, у целости се 

примењују одговарајуће одредбе из Правилника о такмичењу Гранских спортских савеза и 

по питању бодовања оствареног спортског резлтата и по питању утврђивања коначног 

пласмана! 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 

БОДОВАЊЕ СПОРТСКОГ РЕЗУЛТАТА И 

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА У ГРУПИ И НА 

ТАКМИЧЕЊУ 

1 Велики фудбал Бодовање оствареног резултата:Победа = 3 бода; Нерешено = 

1 бод; Пораз = 0 бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

гол-разлика; број постигнутих голова, жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 
2 Средњи фудбал Бодовање оствареног резултата:Победа = 3 бода; Нерешено = 

1 бод; Пораз = 0 бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

гол-разлика; број постигнутих голова, жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 
3 Мали фудбал Бодовање оствареног резултата:Победа = 3 бода; Нерешено = 



 

1 бод; Пораз = 0 бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

гол-разлика; број постигнутих голова, жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 
4 Рукомет Бодовање оствареног резултата:Победа = 2 бода; Нерешено = 

1 бод; Пораз = 0 бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

гол-разлика; број постигнутих голова, жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 

5 Одбојка Бодовање оствареног резултата:Победа са 2:0 = 3 бода; Победа 

са 2:1 = 2 бода; Пораз са 1:2 = 1 бод; Пораз са 0:2 = 0 бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

поен-разлика; број постигнутих поена, жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 
6 Кошарка Бодовање оствареног резултата:Победа = 2 бода; Пораз = 1 

бод! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

кош-разлика; број постигнутих кошева, жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 
7 Куглање Пласман на спортском такмичењу:број освојених поена 

(оборених чуњева) – збирно за све наступе! 

Ако је број оборених чуњева две или више 

екипа/мешовитих парова/појединаца исти, боље пласирана 

екипа/ мешовити пар /појединац је онај који у додатном 

наступу од по 3 (три) хица имао више оборених чуњева – 

све до добијања коначног пласмана! 

8 Стрељаштво Пласман на спортском такмичењу:број освојених поена 



 

(кругова) – збирно за све наступе! 

Ако је по завршетку такмичења број освојених поена 

једнак за две или више екипа/појединаца, њихов пласман се 

одређује у складу са правилима Стрељачког савеза Србије! 

9 Ш а х Пласман на спортском такмичењу:за екипе -број (збир) 

освојених поена из свих одиграних кола! 

Ако је по завршетку такмичења број освојених поена 

једнак за две или више екипа, њихов пласман се одређује у 

складу са правилима Шаховског савеза Србије! 

Коначан пласман у појединачној конкуренцији одређује се 

у складу са примењеним системом такмичења! 

10 Стони - тенис Бодовање оствареног резултата:Победа = 2 бода; Пораз = 0 

бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

сет-разлика; жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 

11 Спортски риболов Пласман на спортском такмичењу:Коначан пласман 

екипа/појединаца одређују секторски пласмани из оба 

наступа у такмичењу. 

Када две или више екипа/појединаца имају идентичан 

секторски пласман, коначан пласман ће се одредити на 

основу постигнутог резултата у првом сектору у оквиру 

првог наступа! 

12 Надвлачење 

конопцем 

Бодовање оствареног резултата:Победа = 2 бода; Пораз = 0 

бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

сет-разлика; жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 

13 Пливање Пласман на спортском такмичењу:Пласман се одређује на 

основу остварених времена пливања! 
14 Тенис Пласман на спортском такмичењу:У оквиру свих облика 

такмичења игра се по Куп-систему а пласман на места 1-4 

добија се играњем финалног сусрета а поражени 

полуфиналисти деле 3 место! 
15 Атлетика Пласман на спортском такмичењу:Пласман у Атлетском 

тробоју одређује се по важећим Атлетским таблицама на 



 

основу остварених резултата у дисциплинама које чине 

Атлетски тробој! 

Пласман у тркама на: 5000, 3000 и 1000 метара одређује се 

на основу остварених времена истрчавања стазе! 

16 Пикадо Пласман на спортском такмичењу:број освојених поена – 

збирно за све наступе! 

Ако је број освојених поенадве или више екипа/мешовитих 

парова/појединаца исти, боље пласирана екипа/ мешовити 

пар /појединац је онај који је имао више погодака у круг са 

највећим бројем поена! 

17 Бич - волеј Бодовање оствареног резултата:Победа са 2:0 = 3 бода; Победа 

са 2:1 = 2 бода; Пораз са 1:2 = 1 бод; Пораз са 0:2 = 0 бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

поен-разлика; број постигнутих поена, жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 

18 Баскет Бодовање оствареног резултата:Победа = 2 бода; Пораз = 0 

бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

кош-разлика; број постигнутих кошева, жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 

19 Боћање Бодовање оствареног резултата:Победа = 2 бода; Пораз = 0 

бодова! 

Пласман у групи:Број освојених бодова; међусобни сусрет; 

кош-разлика; број постигнутих кошева, жреб! 

Пласман на спортском такмичењу:када се целокупно 

такмичење реализује по бод систему, пласман се одређује 

по правилу одређивања пласмана у групи, а кад се пласман 

1-4 места одређује по Куп-систему, тада се пласман осталих 

учесника у такмичењу одређује на основу остварених 

спортских резултата у групи, на већ наведени начин! 

  

Члан 20 

 Када се такмичење реализује по Куп-систему, такмичење наставља екипа/појединац 

који је остварио бољи спортски резултата у међусобном сусрету две екипе/појединца! 

 Завршницу такмичења представљају: полуфинални сусрети и сусрети за пласман 1-

4 места! Пласман од 5-10 места одређује се на основу резултата у осмини финала и у 

четвртини финала тако што 5. место припада екипи/такмичару који је у четвртини финала 



 

поражен од првака и тако редом. Девето место припада екипи/такмичару који је у осмини 

финала поражен од првака а 10. место екипи/такмичару који је у осмини финала поражен 

од другопласираног у коначном пласману! 
 

Члан 21 

 Кад је потребно, без обзира на изабрани систем такмичења, да се у једном 

спортском сусрету две екипе добије победник (Велики фудбал, Средњи фудбал, Мали 

фудбал, Рукомет), након истека регуларног тока утакмице приступа се извођењу казнених 

удараца у броју и на начин предвиђен правилима одговарајућег Гранског спортског 

савеза.. 

 Само у утакмицама за пласман: 1-4 место, играју се продужеци па ако је потребно, 

након тога се изводе казнени ударци на већ наведени начин!  
 

 2.16. Спортска опрема такмичара/такмичарки 
 

Члан 22 

 Да би могли наступити у спортском такмичењу, такмичари/такмичарке морају 

имати минимум спортске опреме. У наредној Табели даје се минимум спортске опреме 

такмичара/такмичарки за сваку спортску дисциплину из званичног спортског програма: 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 
МИНИМУМ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ТАКМИЧАРА/ 

ТАКМИЧАРКИ 

1 Велики фудбал Спортска мајица (дрес), спортске гаће, спортске чарапе и 

фудбалске ципеле! 

2 Средњи фудбал Спортска мајица (дрес), спортске гаће, спортске чарапе и 

фудбалске ципеле! 
3 Мали фудбал Спортска мајица (дрес), спортске гаће, спортске чарапе и 

патике! 

4 Рукомет Спортска мајица (дрес), спортске гаће (шортс), спортске 

чарапе и патике! 

5 Одбојка Спортска мајица (дрес), спортске гаће (шортс), спортске 

чарапе и патике! 
6 Кошарка Спортска мајица (дрес), спортске гаће (шортс), спортске 

чарапе и патике! 

7 Куглање Спортска мајица (дрес) и патике! 
8 Стрељаштво Спортска мајица (дрес)! 

9 Ш а х Спортска мајица (дрес)! 
10 Стони - тенис Спортска мајица (дрес) и патике! 
11 Спортски риболов Спортска мајица (дрес)! 

12 Надвлачење 

конопцем 
Спортска мајица (дрес) и патике! 

13 Пливање Спортска опрема предвиђена правилима за Пливање! 

14 Тенис Спортска мајица (дрес) и патике! 
15 Атлетика Спортска мајица (дрес) и патике! 

16 Пикадо Спортска мајица (дрес)! 

17 Бич - волеј Спортска мајица (дрес)! 



 

18 Баскет Спортска мајица (дрес), спортске гаће (шортс), спортске 

чарапе и патике! 

19 Боћање Спортска мајица (дрес)! 
 

Члан 23 

 Спортска опрема која се односи на елементе: Спортска мајица (дрес) и спортске 

гаће (шортс), када је у питању иста екипа – мора бити једнообразна! На спортској опреми 

је дозвољено исписивање текста и других симбола уз услов да број на спортској мајици 

(дресу) који је обавезан, буде јасно видљив! 

 Препоручује се боја опреме која је утврђена за Регион чланом 4 Правилника о 

спортским такмичењима. 

 Региони и домаћин спортског такмичења имају предност употребе боје опреме која 

им је одређена чланом 4 Правилника о такмичењима. 
 

 2.17. Службена пратња екипа/такмичара на спортском такмичењу 
 

Члан 24 

 Екипе и такмичари у појединачној конкуренцији имају правао да у својој пратљи 

током наступа у спортским такмичењима: Првенство Војводине и Спортска олимпијада 

радника Војводине, имају:  
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 

ЗВАНИЧНИ ПРАТИОЦИ ЕКИПА И ТАКМИЧАРА У 

ПОЈЕДИНАЧНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ 

1 Велики фудбал Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице! 

2 Средњи фудбал Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице! 

3 Мали фудбал Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице! 

4 Рукомет Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице! 
5 Одбојка Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице! 
6 Кошарка Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице! 
7 Куглање Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице! 
8 Стрељаштво Руководилац екипе, Тренер и Медицинско лице! 
9 Ш а х Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице! 
10 Стони - тенис Руководилац екипе, Тренер и Медицинско лице! 
11 Спортски риболов Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице! 
12 Надвлачење 

конопцем 
Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице! 

13 Пливање Руководилац екипе, Тренер и Медицинско лице! 

Наведене пратиоце одређује Регион и они представљају 

званичну пратњу за све учеснике из Региона! 



 

14 Тенис Руководилац екипе илиТренер и Медицинско лице! 

Наведене пратиоце одређује Регион и они представљају 

званичну пратњу за све учеснике из Региона! 

15 Атлетика Руководилац екипе, Тренер и Медицинско лице! 

Наведене пратиоце одређује Регион и они представљају 

званичну пратњу за све учеснике из Региона! 
16 Пикадо Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице! 
17 Бич - волеј Руководилац екипе илиТренер и Медицинско лице! 

18 Баскет Руководилац екипе, Тренер и Медицинско лице! 
19 Боћање Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице! 

 

Члан 25 

 Лица у функцијама из предходне табеле су званична лица у такмичењу па сходно 

свом статусу имају и права и оабвезе које им по том основу припадају. 

 Званичним лицима из пратње такмичара за ниво Региона, припада највише спортско 

признање које су такмичари у оквиру спортске дисциплине у чијој се пратњи налазе, 

остварили. 

 Екипе односно такмичари у својој пратњи могу имати и лица у функцијама које у 

табели нису назначене али без права која припадају лицима у функцији из Табеле. Та лица 

морају испуњавати опште услове како би били учесници у такмичењу у функцији за коју 

су лиценцирани! 
 

 2.18. Специфична (посебна) правила  
 

Члан 26 

 Током реализације спортских такмичења у оквиру спортских дисциплина из 

званичног спортског програма 12. олимпијског циклуса, у односу на структуру учесника у 

такмичењу и њихове психофичке способности, примењиваће се „посебна правила“ која се 

разликују од правила Гранског спортског савеза, у смислу нове одредбе или корекције већ 

постојећег правила. 

 У наредној табели се приказују те „специфичности“ које ће се у пракси 

примењивати. 
 

РБ СПОРТСКА 

ДИСЦИПЛИНА 

СПЕЦИФИЧНА (ПОСЕБНА) 

ПРАВИЛА 

1 Велики фудбал Нема специфичних (посебних) правила! 

2 Средњи фудбал Не примењује се правило офсајда! Лопта се из аута убацује 

ногом пошто се постави са спољне стране аут-линије! 

Уместо играча који је искључен из игре (Црвени картон), у 

игру може ући други играч након истека времена од 5 (пет) 

минута од момента искључења или одмах након 

постигнутог гола од стране било које екипе! 
3 Мали фудбал Током утакмице врши се „кумулирање“ (збрајање) 

прекршаја за сваку екипу посебно. Првих 5 (пет) прекршаја 

од стране једне екипе, посебно за свако полувреме, 

евидентирају се у Записнику. Код извођења слободног 



 

ударца код првих 5 (пет) прекршаја одбрамбена екипа се 

може штитити „живим зидом“ који мора бити постављен 

на удаљености од 3 (три) метра у односу на место 

прекршаја. 

Када се досуди 6 (шести) по реду прекршај од стране једне 

екипе, противничка екипа изводи „казнени ударац“ са 

удаљености од 10 (десет) метара од противничког гола. 

Наведена удаљеност може бити и мања уколико је 

прекршај направљен ближе противником голу али не мања 

од 7 (седам) метара! 

Код извођења „казненог ударца“ играчи противничке 

екипе морају се налазити наодстојању од 3 (три) метра од 

места извођења и не смеју ометати извођење!  

4 Рукомет Нема специфичних (посебних) правила! 

5 Одбојка Нема специфичних (посебних) правила! 

6 Кошарка Нема специфичних (посебних) правила! 
7 Куглање Нема специфичних (посебних) правила! 
8 Стрељаштво Стрељачко оружје:Ваздушна пушка, Калибар: 4,5 мм, 

Нишан: отворени, Поткон кундака: фиксирани, Механизам 

за окидање (обарач): без убрзача, Максимално допуштена 

тежина пушке: 3.360 грама! 

 Правила такмичења:Став: стојећи, Одстојање: 10 метра, 

Време гађања по такмичару: 45 минута, Мета: папирна 83 

мм,Дијаболе: неограничен број за пробно гађање и 40 

(четрдесет) комада за такмичење. Гађа се два метка у меч-

мету! 

 Руководилац-капитен екипе дужан је да достави Писану 

пријаву екипе главном Судији – судији за преглед мета, 

најкасније 30 минута пре почетка такмичења, односно изласка 

такмичара на ватрену линију. 

 Транспорт спортског оружја обавља се у складу са Законом о 

оружју! 

 Обезбеђење такмичара, службених лица и гледалаца врши се у 

складу са поменутим Законом и правилима о организацији 

такмичења у стрељаштву! 

9 Ш а х Нема специфичних (посебних) правила! 
10 Стони - тенис Нема специфичних (посебних) правила! 
11 Спортски риболов Сваки такмичар извлачи број такмичарског места у сектору. Из 

исте екипе само један такмичар може бити на почетку или на 

крају сектора. 

 Такмичару је дозвољено да истовремено пеца само са 

ЈЕДНИМ штапом, чија дужина не може прелазити 14,50 

метара! Такмичар у припреми може имати неограничен број 

штапова.Сваки такмичар је у обавези да има чуварицу рибе. 

Такмичар може имати неограничену количину хране за 

припрему и мамке. 



 

 Припрема за такмичење, која се спроводи непосредно пре 

почетка такмичења, траје 1 (један) сат. 

 Први сигнал (звиждук) судије означава силазак такмичара у 

бокс. Други сигнал (звиждук) даје се 5 (пет) минута пре 

почетка такмичења и најављује храњење рибе. Трећи сигнал 

(звиждук) означава почетак такмичења. Четврти сигнал 

(звиждук) означава да је до завршетка такмичења остало још 5 

(пет) минута. Пети сигнал (звиждук) означава да је такмичење 

завршено – крај такмичења! 

 Свака уловљена риба пре ТРЕЋЕГ а после ПЕТОГ сигнала 

(звиждука), такмичару доноси казнене поене! 

 Такмичењем руководи Судија за жиријем који чине 

представници екипа и представник домаћина такмичења! 

12 Надвлачење 

конопцем 

 Само борилиште је означено двема паралелним линијама 

дужине 24 метра које су на растојању од 2 метра. Дужне линије 

су тачно на средини спојене попречном линијом која 

борилиште дели на два једнака дела. Лево и десно од попречне 

линије, на удаљености од 2 (два) метра исцртавају се, такође, 

попречне линије, иза којих а између дужних, се постављају 

екипе.  

 Конопац: Користи се конопац дужине 15-20 метара и обима 

13-15 цм. Конопац мора бити хоимогене структуре, без 

наставака и оштећења. На средини конопца се налази окачена 

троугласта заставица , упадљиве боје, чији је врх, при 

подизаљу конопца јасно окренут према подлози.  

 На знак судије екипе улазе у простор борилишта који је, 

жребом, за њих одређен, подижу конопац до висине кукова и 

заузимају, за њих, најпогоднији положај за почетак утакмице. 

Пре почетка утакмице такмичари морају бити у делу 

борилишта који им припада: иза прве до њих попречне линије 

и између дужних линија. Пре знака за почетак утакмице судија 

подешава конопац тако да врх заставице буде тачно изнад 

централне попречне линије. На знак судије почиње повлачење 

конопца и и оно траје  док једна екипа не превуче на свој део 

терена средину конопца (заставицу) а то практично значи преко 

њој најближе попречне линије. Утакмица је завршена када 

судија то означи сигналом (звиждуком пиштаљке).  

 Пре почетка утакмице жребом се одређују стране терена а код 

сваког наредног повлачења у току једне утакмице врши се 

промена страна терена. 

 Време трајања једног покушаја – повлачења је 2 (два) минута. 

Уколико у назначеном времену ниједна екипа не оствари 

победу на начин да средину конопца (заставицу) превуче на 

свој део терена, то надвлачење се прекида сигналом 

(звиждуком) судије због истека предвиђеног времена 

повлачења, а победник је екипа на чијој страни, у односу на 

централну попречну линију, се налази заставица која означава 



 

половину конопца! 

 Уколико у току повлачења један или више такмичара из екипе 

напусте означени простор за такмичење – та екипа губи тај 

покушај! 

 Утакмицу суде двојица судија: главни и помоћни који ту улогу 

могу мењати али после завршене утакмице.  

13 Пливање Пливачке дисциплине:  

 ЕКИПНО (М-Штафета) – 4х50 метара! 

 ЕКИПНО (Ж-Штафета) – 4х50 метара! 

 ЕКИПНО (Мешовито-Штафета) – 4х50 метара! 

 Појединачно такмичење: ПРСНИ СТИЛ; ЛЕЂНИ СТИЛ и 

КРАУЛ СТИЛ – све на дужини стазе од 50 (педесет) метара! 

 Сви такмичари из екипе Штафете морају бити из исте старосне 

категорије!  

 Пливање у оквиру такмичења Штафета је слободним стилом! 

 У оквиру Мешовитих штафета ЖЕНЕ пливају на позицијама: 1 

и 3! 

14 Тенис Нема специфичних (посебних) правила! 

15 Атлетика Атлетскедисциплине: 

  - Атлетски тробој који се састоји од дисциплина: трчање на 

100 метара (Мушкарци) и 60 метара (Жене); скок у даљ из 

залета и бацање кугле! 

 - Трка на 5000 метара за Мушкарце и 3000 метара за Жене – за 

МЛАЂУ узрасну категорију! 

 - Трка на 3000 метара за Мушкарце и 1000 метара за Жене – за 

СТАРИЈУ узрасну категорију! 

 Такмичар из старије узрасне категорије може наступити у 

конкуренцији Млађе узрасне категорије! Обрнута комбинација 

није дозвољена! 

 Тежина кугле: за Мушкарце – 7,25 кг а за Жене – 4,00 кг! 

 Сва потребна жребања врше се на лицу места.  

16 Пикадо  Пикадо-табла и стрелице:  Пикадо-табле су истоветне за 

све учеснике. Пикадо стрелице су ствар избора сваког 

учесника у смислу да може користити стрелице које је 

донео на такмичење или стрелице које је обезбедио 

организатор такмичења! 

 Стартана (такмичарска) линија односно удаљеност такмичара 

од табле износи 3 (три) метра! Уколико прилоком избачаја 

стрелице такмичар повреди (нагази) стартну линију – хитац се 

рачуна али се остварени резултат не признаје! 

 Такмичар има право на 5 (пет) пробних хитацаа потом следи 

такмичарска серија од 4х5 хитаца! 

 Признаје се сваки хитац чији се резултат може сигурно и 

недвосмислено утврдити. Коначну одлуку доноси Судија 

такмичења! 

17 Бич - волеј Нема специфичних (посебних) правила! 



 

18 Баскет Након сваког постигнутог коша лопта припада противничкој 

екипи. 

 Уколико је шут на кош неуспешан (без постигнутог коша), 

игра се наставља.  

 Уколико екипа у нападу освоји лопту може да настави напад 

без обавезе да лопту дода иза линије три поена.  

 Уколико екипа у одбрани ухвати лопту , мора да врати лопту 

иза линије три поена, пре него што крене у напад.  

 Пре постизања коша два играча нападачке екипе морају да 

дотакну лопту.  

 Пре него што се игра настави, лопта мора да буде “оверена” - 

да је противнички играч дотакне.  

 Након сваке промене поседа лопте иста мора да се дода у 

простор – иза линије три поена! У супротном, лопта се 

додељује противничкој екипи. Уколико се лопта не врати иза 

линије три поена, поени постигнути из тога напада се неће 

признати! 

 Свака екипа може у току трајања утакмице узети 2 (два) “тајм-

аута” у трајању од по 60 секунди! Време игре се не зауставља 

током трајања “тајм-аута” осим ако је “тајм-аут” узет у 

последња три минута утакмице.  

 Последњи минут се мери по службеним правилима игре.  

 Измена играча се може вршити само након постигнутог коша 

или када је лопта ван игре.  

 Судија најављује последњих 5 (пет) минута и последњи минут 

игре! 

 Само капитен има право да комуницира са судијом у смислу 

стављања примедби и настанка неспоразума, представљајући 

при томе екипу! 

 У случају “мртве лопте” иста припада екипи која је била у 

одбрани пре настанка “мртве лопте”! 

 Након сваке “личне грешке” играча односно аута, лопта се у 

игру убацује иза линије три поена.  

 Постигнути кош вреди 1 (један) поен. 

 Кош постигнут иза линије три поена – вреди 2 (два) поена! 

 У случају туче обе екипе се искључују и немају бодове са те 

утакмице уз изрицање и других дисциплинских мера.  

 Неспортска грешка се кажњава 1 (једним) слободним бацањем 

и губљењем поседа лопте након изведеног бацања.  

 Свако успешно бацање вреди 1 (један) поен.  

 Играч који направи 2 (две) неспортске грешке у току једне 

утакмице – искључује се из даљег тока игре на тој утакмици.  

 Када је играч фаулиран у шуту, добија слободно бацање, а ако 

је из тог шута постигао кош-нема слободног бацања!  

 Након постигнутог коша лопта припада екипи која је кош 

примила.  

 Након пете грешке играча (екипне грешке), свака наредна 



 

грешка те екипе се кажњава слободним бацањем.  

 Играч који направи 4 (четири) личне грешке на истој 

утакмици, нема више право да игра на тој утакмици.  

 Екипа ће изгубити утакмицу слућбеним резултатом (11:0) 

уколико у таку утакмице остане са једним играчем!  

19 Боћање Нема специфичних (посебних) правила! 
 

Члан 27 

 Код реализације званичних спортских такмичења, службена лица на утакмицама 

/такмичењу (Комесари, Делегати, Судије, Мериоци времена, Записничараи), поред 

примене стандардних правила игре/такмичења, морају узети у обзир и применити и 

специфичности које су наведене у предходном члану. 
 

 2.19. Дисциплинске мере пре почетка, током трајања и по завршетку 

спортског такмичења 

Члан 28 

 Пре почетка, током и после завршетка утакмице/такмичења, учесницима у 

такмичењу, за прекршаје учињене у вези са такмичењем/игром, изричу се дисциплинске 

мере предвиђене правилима игре за сваку спортску дисциплину из званичног спортског 

програма спортског такмичења, на начин утврђен правилима одговарајућег Гранског 

спортског савеза! 

 Дисциплинске мере у вези са такмичењем/игром, без обзира на време настанка 

прекршаја, могу изрицати искључиво судије утакмице/такмичења! 
 

 2.20. Решавање ситуација које нису посебно наведене у Пропозицијама 

такмичења 
 

Члан 29 

 Све ситуације и евентуални проблеми који настану у вези са такмичењем а да такве 

ситуације односно начин решавања насталог проблема нису предвиђене овим 

Пропозицијама, решавају се у складу са правилима надлежног Гранског спортског савеза у 

односу на спортску дисциплину у оквиру које је проблем настао. 
 

 3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 

Члан 30 

 Објекте, терене односно простор за такмичење са припадајућом опремом и спортске 

реквизите у складу са правилима игре, за такмичења на свим нивоима, обезбеђује 

ДОМАЋИН такмичења у складу са Одлуком о минимуму услова за реализацију спортских 

такмичења коју доноси надлежни орган организатора такмичења.  

 Поменутом одлуком се утврђује рок за завршетак свих послова око довођења 

објеката, терена и опреме у стање које омогућује реализацију спортских такмичења.  

 Одлуком о избору домаћина такмичења или другим посебним правним актом се 

прецизно одређују обавезе домаћина такмичења када су у питању елементи из става 1 и 2 

овог члана.  

Члан 31 



 

 Екипе и појединци на такмичењима на којима учествују, могу користити спортске 

реквизите које су са собом донели на такмичење, уколико Пропозицијама такмичења и 

правилима игре није одређено да се користи искључиво реквизити које обезбеђује 

организатор – домаћин такмичења и уколико ти реквизити задовољавају прописане 

стандарде из Правила игре. 

Члан 32 

  Када је у питању МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ односно његова лиценца за обављање 

дужности на такмичењима, дозвољено је да Медицинско лице са лиценцом за било коју 

спортску дисциплину из званичног програма, обавља дужност и на утакмицама које се 

играју у било којој спортској дисциплини у оквиру конкретног такмичења.  
 

Члан 33 

 У свим случајевима када, путем жреба, долази до разврставања екипа или 

појединаца у такмичарске групе – екипе и појединци из истог Региона односно Општине-

града домаћина, који у такмичењу учествују по било ком основу, ОБАВЕЗНО се 

разврставају у различите групе у максимално могућем обиму! 
 

Члан 34 

 Ступањем на снагу оих Пропозиција престају да важе одредбе Посебних 

пропозиција такмичења, које су саставни део Правила о раду на реализацији циклуса 11. 

Спортске олимпијаде радника Војводине, донетих 12. априла 2012. године.  
 

Члан 35 

 Тумачење ових Пропозиција такмичења је у надлежности Комесара за такмичење 

СОРВ у редовној комуникацији током трајања 11. олимпијског циклуса и такво тумачење 

има саветодавни карактер а када се ради о званичном захтеву за тумачење Пропозиција, 

достављеном у писаној форми, надлежност тумачења прелази у компетенцију Спортског 

одбора ОК 12. СОРВ или посебног тела које овај орган именује за конкретно такмичење.  
 

Члан 36 

 Ова Одлука ступа на снагу даном њеног усвајања од стране Олимпијског комитета 

за раднички спорт и организовање 12.СОРВ. 
 

У Новом Саду, 05.12.2016. године 
 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОЛИМПИЈСКОГ 

                                                                               КОМИТЕТА ЗА РАДНИЧКИ СПОРТ И  

              ОРГАНОЗОВАЊЕ 12.СОРВ , 

                                                                               Горан Милић 
 

  
 


