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 На основу члана 2 тачка 2. Правила о раду олимпијског комитета за организацију 

13.СОРВ, на седници Олимпијског комитета за организацију 13. СОРВ (у даљем тексту: ОК 

13. СОРВ), на седници Олимпијског комитета 13. СОРВ одржаној 09. јула 2020. године, 

донете су 

 

П Р О П О З И Ц И Ј Е 

ТАКМИЧЕЊА ЗА ЦИКЛУС 13. СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ  

  (2020-2023. година) 

 

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 

 Пропозицијама такмичења за циклус 13. СОРВ (у даљем тексту: ПРОПОЗИЦИЈЕ 

ТАКМИЧЕЊА), ближе се регулише комплетна материја која се, непосредно, односи на само 

спортско такмичење у оквиру сваке од Спортских дисциплина у оквиру циклуса 13. СОРВ. 

 Пропозиције такмичења представљају обавезу за све учеснике спортског такмичења, 

на свим нивоима у оквиру циклуса 13. СОРВ. 

 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 спортско 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 спортског 

такмичења у оквиру циклуса 13. СОРВ 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 13. СОРВ.  

 Пропозицијама такмичења посебно се уређују следеће одредбе: 

1) Облик такмичења, 

2) Број учесника у такмичењу и начин формирања Коначне листе 

учесника, 

3) Полна заступљеност, 

4) Могућност наступа жена у мушким екипама, 

5) Старосне категорије, 

6) Право за наступ у такмичењу, 

7) Право наступа за колективне чланове и физичка лица по обиму у односу 

на Регион и Домаћина спортског такмичења, 

8) Ограничење права наступа физичких лица, 



  
 

 

9) Правила такмичења/игре, 

10) Објекат – терен за такмичење/игру, 

11) Број чланова/такмичара у екипи, 

12) Минималан број играча за наступ екипе у такмичењу, 

13) Трајање такмичења – утакмице, 

14) Могући број утакмица (наступа) по екипи (појединацу) у току  

такмичарског дана, 

15) Списак учесника у такмичењу и увођење такмичара у Записник о 

такмичењу – утакмици,  

16) Могућност замене играча током трајања такмичења/утакмице, 

17) Бодовање оствареног спортског резултата и утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској групи и на спортском такмичењу, 

18) Спортска опрема такмичара/такмичарки, 

19) Службена пратња екипа/такмичара на спортском такмичењу, 

20) Специфична (посебна) правила, 

21) Дисциплинске мере које је могуће изрећи учесницима - пре почетка, 

током трајања и по завршетку спортског такмичења, 

22) Решавање ситуација које настану а нису посебно уређене  

Пропозицијама такмичења или другим важећим одлукама надлежног 

органа. 

Члан 4 

 Посебне одредбе, по елементима из претходног члана, утврђују се посебно за сваку 

спортску дисциплину која се налази у званичном спортском програму 13.СОРВ. 

 

 

Члан 5 

 

 ТАБЕЛА: 01 

С Р Е Д Њ И   Ф У Д Б А Л 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење 

2 Број учесника у  

такмичењу и начин  

формирања Коначне листе 

учесника 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник “Купа Војводине” + 6 

екипа из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 

1 екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Првак Војводине + Победник “Купа 

Војводине” + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 



  
 

 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи 

5 Старосне  

категорије 

Такмичење је намењено за ДВЕ старосне категорије: 

- такмичење за особе ДО 40 (четрдесет) година живота 

- такмичење за особе ПРЕКО 40 (четрдесет) година живота 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

Наведена квота односи се на једну старосну категорију 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: у старосној категорији преко 40 

година не могу наступити лица до 40 (четрдесет) година 

старости а лица старија од 40 година могу наступити за 

екипу животне доби до 40 година. Није дозвољен наступ 

у обе старосне категорије на истом такмичењу. 
Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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! 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила фудбалске игре издата од Фудбалског 

савеза Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове 

табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

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 60х30 метара, димензије 

казненог простора су 8х8 метара, казнени ударац (пенал) 

изводи се са удаљености од 9 метара а димензије гола су 

5х2 метра 



  
 

 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

07 играча у пољу и голман = 08 такмичара 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

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

полувремену у трајању од 10 минута 

  - евентуална трећа утакмица: по налогу Делегата 

утакмице/такмичења или по споразуму екипа, али не краће 

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

минута 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице 

Максимални број утакмица: 03 (три) утакмице 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Та утакмица се игра по налогу Делегата или по 

споразуму екипа 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 16 такмичара/играча 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 12 

такмичара/играча; Записник се може допуњавати до 

наведеног броја све док утакмица траје. 
Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Број замена није ограничен. Замењени играч може поново 

ући у игру али само у прекиду утакмице. 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес), спортске гаће, спортске чарапе и 

фудбалске ципеле; 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник. 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице. 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

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. 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Фудбалског савеза 

Србије. 

 

Члан 6 

 ТАБЕЛА: 02 

М А Л И   Ф У Д Б А Л 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник “Купа Војводине” + 6 

екипа из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 

1 екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Првак Војводине + Победник “Купа 



  
 

 

Војводине” + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

 За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи 

5 Старосне  

категорије 

У такмичењу могу наступати само лица старија од 40 

(четрдесет) година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости  

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за мали фудбал издата од Фудбалског 

савеза Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове 

табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Терени изграђени за Футсал (Мали фудбал), регистровани 

за званична такмичења или рукометна игралишта/терени 

(затворени или отворени простор), која су од стране 

надлежног органа рукометне организације регистрована за 

одигравање званичних рукометних утакмица 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

05 играча у пољу и голман = 06 такмичара 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

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

полувремену у трајању од 10 минута 

  - евентуална трећа утакмица: по налогу Делегата 

утакмице/такмичења или по споразуму екипа, али не краће 

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

минута 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице 

Максимални број утакмица: 03 (три) утакмице 



  
 

 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Та утакмица се игра по налогу Делегата или по 

споразуму екипа 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 12 такмичара/играча 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 10 

такмичара/играча; Записник се може допуњавати до 

наведеног броја све док утакмица траје 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Број замена није ограничен. Замењени играч може поново 

ући у игру. 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес), спортске гаће, спортске чарапе и 

патике; 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник; 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема посебних правила 

Подсећање: аут се изводи нзводи ногом. Корнери се не 

кумулирају (сабирају). 



  
 

 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Фудбалског савеза 

Србије – Мали фудбал (Футсал) 

Члан 7 

 

ТАБЕЛА 03 

Ф У Т С А Л 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник “Купа Војводине” + 6 

екипа из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 

1 екипа по позиву Организатора 

 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Првак Војводине + Победник “Купа 

Војводине” + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву Организатора 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено само за МУШКАРЦЕ 

4 Могућност наступа жена у 

мушким екипама 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 



  
 

 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за Футсал издата од Фудбалског савеза 

Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Терени изграђени за Футсал и регистровани за званична 

такмичења или рукометна игралишта/терени (затворени 

или отворени простор), која су од стране надлежног органа 

рукометне организације регистрована за одигравање 

званичних рукометних утакмица 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

04 играча у пољу и голман = 05 такмичара 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

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

полувремену у трајању од 10 минута 

  - евентуална трећа утакмица: по налогу Делегата 

утакмице/такмичења или по споразуму екипа, али не краће 

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

минута 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице 

Максимални број утакмица: 03 (три) утакмице 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Та утакмица се игра по налогу Делегата или по 

споразуму екипа 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 



  
 

 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

СУТР): 12 такмичара/играча 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 10 

такмичара/играча; Записник се може допуњавати до 

наведеног броја све док утакмица траје 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања такмичења 

- утакмице 

Број замена није ограничен. Замењени играч може поново 

ући у игру 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес), спортске гаће, спортске чарапе и 

патике 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник. 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања такмичења 

Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Време трајања утакмице мери Судија “А” (први судија) на 

начин што време тече у континуитету (“прљаво време”). 

 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 



  
 

 

 

 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Фудбалског савеза 

Србије – Футсал 

 

Члан 8 

  

ТАБЕЛА: 04 

Р У К О М Е Т 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + 4 екипе из Региона по редоследу 

пријаве до одређеног рока + 1 екипа по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Првак Војводине + 3 екипе из 

Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 екипа 

по позиву организатора 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: Првак Војводине или Попуна 

упражњеног места 
Могућа је заступљеност само по једном од три наведена 

основа 

8 Ограничења права наступа 

за фитзичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за рукомет издата од Рукометног савеза 

Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Рукометна игралишта/терени (затворени или отворени 

простор), која су од стране надлежног органа рукометне 

организације регистрована за одигравање званичних 

рукометних утакмица 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

06 играча у пољу и голман = 07 такмичара 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

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

полувремену у трајању од 10 минута 

  - евентуална трећа утакмица: по налогу Делегата 

утакмице/такмичења или по споразуму екипа, али не краће 

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

минута 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице 

Максимални број утакмица: 03 (три) утакмице 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Та утакмица се игра по налогу Делегата или по 

споразуму екипа 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 20 такмичара/играча 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 16 

такмичара/играча; Записник се може допуњавати до 

наведеног броја све док утакмица траје; 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 



  
 

 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Број замена није ограничен; Замењени играч може поново 

ући у игру; 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

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

чарапе и патике; 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органa 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Рукометног савеза 

Србије 

 

Члан 9 



  
 

 

 

 ТАБЕЛА: 05 

О Д Б О Ј К А 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + 6 екипа из Региона по редоследу 

пријаве до одређеног рока + 1 екипа по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Првак Војводине + 5 екипа из 

Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 екипа 

по позиву организатора 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: Првак Војводине или Попуна 

упражњеног места 
Могућа је заступљеност само по једном од три наведена 

основа 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за одбојку издата од Одбојкашког савеза 



  
 

 

Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Одбојкашка игралишта/терени (затворени простор), која су 

од стране надлежног органа одбојкашке организације 

регистрована за одигравање званичних рукометних 

утакмица 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

06 играча у пољу = 06 такмичара 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

- прва и друга утакмица се 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 налогу Делегата 

или 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“ 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице 

Максимални број утакмица: 03 (три) утакмице 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Та утакмица се игра по налогу Делегата или по 

споразуму екипа; 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 18 такмичара/играча 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 12 

такмичара/играча; Записник се може допуњавати до 

наведеног броја све док утакмица траје; 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Број замена је: 6 (шест); Замењени играч може поново 

ући у игру, у складу са правилима за одбојку 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

Победа са 2:0 = 3 бода; Победа са 2:1 = 2 бода; Пораз са 

1:2 = 1 бод; Пораз са 0:2 = 0 бодова 



  
 

 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

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

чарапе и патике; 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник; 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Одбојкашког савеза 

Србије 

 

Члан 10 

 

ТАБЕЛА: 06 

К О Ш А Р К А 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + 4 екипе из Региона по редоследу 



  
 

 

Коначне листе учесника пријаве до одређеног рока + 1 екипа по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Првак Војводине + 3 екипе из 

Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 екипа 

по позиву организатора 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: Првак Војводине или Попуна 

упражњеног места 
Могућа је заступљеност само по једном од три наведена 

основа 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за кошарку издата од Кошаркашког савеза 

Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Кошаркашка игралишта/терени (затворени или отворени 

простор), која су од стране надлежног органа кошаркашке 

организације регистрована за одигравање званичних 

кошаркашких утакмица 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

05 играча у пољу = 05 такмичара 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

 

13 Трајање такмичења - У једном такмичарском дану: 



  
 

 

утакмице МУШКАРЦИ: утакмица траје 4х8 минута 

Пауза између 1 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 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице 

Максимални број утакмица: 03 (три) утакмице 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Та утакмица се игра по налогу Делегата или по 

споразуму екипа; 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 16 такмичара/играча 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 12 

такмичара/играча; Записник се може допуњавати до 

наведеног броја све док утакмица траје; 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Број замена није ограничен. Замењени играч може 

поново ући у игру, у складу са правилима за кошарку 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

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

чарапе и патике; 



  
 

 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Кошаркашког савеза 

Србије 

 

Члан 11 

ТАБЕЛА: 07 

К У Г Л А Њ Е 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно и Појединачно такмичење + Мешовити парови 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Екипно такмичење: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву Ооганизатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

 

 

Мешовити парови: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 



  
 

 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипе из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву Оорганизатора 

Појединачна конкуренција: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + 6 Региона по 2 (два) такмичара - по редоследу 

пријаве до одређеног рока + 1 такмичар по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + Првак Војводине + 5 Региона по по 2 (два) 

такмичара - по редоследу пријаве до одређеног рока + 2 

(два) такмичара по позиву организатора 

 За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

ДОЗВОЉЕН наступ највише 3 (три) жене 

Није дозвољен наступ у екипној конкуренцији, у оквиру 

једног такмичења, у обе обе полне категорије 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења!  

Доња граница животне доби је: 18 година! 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

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 или Попуна упражњеног 

места 
Могућа је заступљеност само по једном од три наведена 



  
 

 

основа 

ПОЈЕДИНАЧНО ТКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 02 (два) 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 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за куглање издата од Куглашког савеза 

Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Куглашки  терени – Куглане (затворени простор), које су од 

стране надлежног органа куглашке организације 

регистроване за одигравање званичних куглашких 

утакмица 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

У екипи: 06 играча = 06 такмичара 

У Мешовитом пару: 1 такмичар + 1 такмичарка = 2 играча 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

ЕКИПЕ: 

Систем: 02 (два) наступа по систему  

“народног начина” - 6х6х3 хица 
МЕШОВИТИ ПАРОВИ и ПОЈЕДИНЦИ: 

Систем: 02 (два) наступа – у сваком наступу 15+15 

хитаца на две стазе = 60 хитаца 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптимални број наступа: 02 (два) наступа 

Максимални број наступа: 04 (четири) настуап 

У наведену квоту улазе само реализовани наступи 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 12 такмичара/играча за екипни наступ; 2 



  
 

 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

такмичара и 2 такмичарке за наступ у Мешовитом пару 

и 3 такмичара/такмичарке за Појединачну 

конкуренцију 
Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

  

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 10 

такмичара/играча за екипни наступ; 1 такмичар и 1 

такмичарка за наступ у Мешовитом пару и 2 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију 

Записник се може допуњавати до наведеног броја све 

док утакмица траје 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

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

Замењени играч не може поново ући у игру током 

утакмице  на којој је замењен 

 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес), доњи део тренерке и патике 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 



  
 

 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Куглашког савеза 

Србије 

 

 

Члан 12 

ТАБЕЛА: 08 

С Т Р Е Љ А Ш Т В О 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно и Појединачно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Екипно такмичење: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

Појединачна конкуренција: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + 6 Региона по 2 (два) такмичара - по редоследу 

пријаве до одређеног рока + 1 такмичар по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + Првак Војводине + 5 Региона по по 2 (два) 

такмичара - по редоследу пријаве до одређеног рока + 2 

(два) такмичара по позиву организатора 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

ДОЗВОЉЕН наступ највише 1 (једне) жене 

Није дозвољен наступ у екипној конкуренцији, у оквиру 



  
 

 

једног такмичења, у обе обе полне категорије 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 02 (два) 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 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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 Правила такмичења/игре Важећа Правила за стрељаштво издата од Стрељачког 

савеза Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове 

табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Терени за стрељаштво – Стрељане (затворени простор) са 

минимално 8 (осам) пуцачких места, које су од стране 

надлежног органа стрељачке организације регистроване за 

одржавање званичних стрељачких такмичења 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

У екипи: 03 такмичара = 03 такмичара 

 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

 



  
 

 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

ЕКИПЕ: 

Систем: 02 (два) наступа 
ПОЈЕДИНЦИ: 

Систем: 02 (два) наступа 
У зависности од услова и тренутних околности које су 

присутне у време такмичења, организатор може одредити и 

другачије трајање такмичења – наступа али не дуже од 

наведеног 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

 

Оптимални број наступа: 02 (два) наступа 

 

 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 06 такмичара/играча за екипни наступ и 02 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију 
Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 04 

такмичара/играча за екипни наступ и 2 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију 

Записник се може допуњавати до наведеног броја све 

док утакмица траје 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

У току једног наступа није могућа замена 

Такмичара 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес), доњи део тренерке и патике; 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

 

Руководилац екипе, Тренер и Медицинско лице 



  
 

 

такмичења 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

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: 40 минута, Мета: папирна 

83 мм, Дијаболе: неограничен број за пробно гађање 

које траје 5 (пет) минута 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; 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Стрељачког савеза 

Србије 

 

Члан 13 

ТАБЕЛА: 09 

Ш   А   Х 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно и Појединачно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Екипно такмичење: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 



  
 

 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

Појединачна конкуренција: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + 6 Региона по 2 (два) такмичара - по редоследу 

пријаве до одређеног рока + 1 такмичар по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + Првак Војводине + 5 Региона по по 2 (два) 

такмичара - по редоследу пријаве до одређеног рока + 2 

(два) такмичара по позиву Организатора 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

ДОЗВОЉЕН наступ највише 2 (две) жене 

У такмичењу могу учествовати и женске екипе 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 02 (два) 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 

 



  
 

 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица која имају шаховско звање 

(титулу) изнад титуле: “Мајсторски кандидат”, без 

обзира на године старости или право наступа имају 

лица без шаховске титуле и лица која поседују 

шаховску титулу закључно са напред наведеном 

 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за шах издата од Шаховског савеза Србије 

и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Затворени простор (сала) у коју се може поствити 16 

столова са довољно преосталог простора за кретање људи 

у својству посматрача такмичења. Испуњеност услова цени 

Техничка комисија  

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

У екипи: 04 такмичара = 04 такмичара 

 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

 

Екипа може наступити са најмање 2 (два) такмичара 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

Одлуком о конкретном такмичењу, надлежни спортски 

орган утврђује време трајања меча у екипној и 

појединачној конкуренцији 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

ЕКИПЕ: 

Број екипних наступа пројектован за изабрани систем 

такмичењу 
ПОЈЕДИНЦИ: 

Број појединачних наступа пројектован за изабрани 

систем такмичењу 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 08 такмичара/играча за екипни наступ и 02 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију 
Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 05 

такмичара/играча за екипни наступ и 2 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију 

Записник се може допуњавати до наведеног броја све 

док утакмица траје 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

У току једног меча није могућа замена 

такмичара 



  
 

 

такмичења - утакмице 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес) 

 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

 

Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Шаховског савеза 

Србије 

 

Члан 14 

ТАБЕЛА: 10 

С Т О Н И  -  Т Е Н И С 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно и Појединачно такмичење – Мушкарци 

Појединачно такмичење – Жене 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Екипно такмичење: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 



  
 

 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

Појединачна конкуренција: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + 6 Региона по 2 (два) такмичара - по редоследу 

пријаве до одређеног рока + 1 такмичар по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + Првак Војводине + 5 Региона по по 2 (два) 

такмичара - по редоследу пријаве до одређеног рока + 2 

(два) такмичара по позиву организатора 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

ДОЗВОЉЕН наступ највише 1 (једне) жене 

 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 02 (два) 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 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 



  
 

 

претходи 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 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за стони-тенис издата од Стонотениског 

савеза Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове 

табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

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 Техничке комисије оцењене као погодне за 

реализацију стонотениског такмичења. 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

У екипи: 03 такмичара = 03 такмичара 

 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

Такмичење траје у складу са његовим системом:  

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

04 (четири) победе 

ПОЈЕДИНАЧНА КОНКУРЕНЦИЈА: Мушкарци: Куп-

систем – трајање меча до 03 (три) добијена сета 

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

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптимални број утакмица/мечева: 04 (четири) утакмице 

Максимални број утакмица/мечева: 05 (пет) утакмица 

Пета утакмица игра се само ако је то у интересу свих 

учесника у такмичењу или у интересу екипа/појединаца 

који се сусрећу. Пета утакмица/меч игра се по налогу 

Делегата или по споразуму екипа/појединаца 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 08 такмичара/играча за екипни наступ и 02 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију 
Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 



  
 

 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 05 

такмичара/играча за екипни наступ и 2 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију 

Записник се може допуњавати до наведеног броја све 

док утакмица траје 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Промене у саставу екипе односно замена играча је 

могућа након одиграног турнуса 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес) и патике 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

 

Руководилац екипе, Тренер и Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Стонотениског савеза 



  
 

 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Србије 

 

Члан 15 

ТАБЕЛА: 11 

С  П О Р Т С К И  Р И Б О Л О В 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно и Појединачно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Екипно такмичење: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

Појединачна конкуренција: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + 6 Региона по 2 (два) такмичара - по редоследу 

пријаве до одређеног рока + 1 такмичар по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + Првак Војводине + 5 Региона по по 2 (два) 

такмичара - по редоследу пријаве до одређеног рока + 2 

(два) такмичара по позиву организатора 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

ДОЗВОЉЕН наступ највише 1 (једне) жене 

У такмичењу могу учествовати и женске екипе 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 



  
 

 

обима заступљености у 

такмичењу 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 02 (два) 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 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за спортски риболов издата од 

Риболовачког савеза Србије и посебна правила наведена у 

тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Терен који је од стране надлежног органа риболовачке 

организације регистрован за одржавање званичних 

риболовачких такмичења. 

Терен који је од стране Техничке комисије оцењене као 

погодне за реализацију риболовачког такмичења. 

 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

У екипи: 03 такмичара = 03 такмичара 

 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

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 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

1 (један) наступ 
 



  
 

 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 06 такмичара/играча за екипни наступ и 02 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију 
Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичeња 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 04 

такмичара/играча за екипни наступ и 2 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију 

Записник се може допуњавати до наведеног броја све 

док утакмица траје 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

За време трајања једног наступа дозвољена је замена 

једног  такмичара 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

Пласман на спортском такмичењу: Коначан пласман 

екипа/појединаца одређују секторски пласмани из 

једног или 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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес) 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

 

Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

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. 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Риболовачког савеза 

Србије 

 

Члан 16 

ТАБЕЛА: 12 

НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦЕМ 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Екипно такмичење: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + 4 екипе из Региона по редоследу 

пријаве до одређеног рока + 1 екипа по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Првак Војводине + 3 екипе из 

Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 екипа 

по позиву организатора 



  
 

 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи 

 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: Првак Војводине или Попуна 

упражњеног места 
Могућа је заступљеност само по једном од два наведена 

основа 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Нема посебних ограничавајућих елемената за наступ у 

такмичењу 

9 Правила такмичења/игре Примењују се правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Терен који је од стране Техничке комисије оцењен као 

погодан за реализацију такмичења у надвлачењу конопцем. 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

У екипи: 08 такмичара = 08 такмичара 

 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10)! 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

Утакмица траје док једна од екипа из такмичарског пара не 

оствари 02 (две) победе 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Све утакмице у оквиру одабраног система 

такмичења 

 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 14 такмичара/играча 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења  

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 10 

такмичара/играча; Записник се може допуњавати до 

наведеног броја све док утакмица траје 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 



  
 

 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Током трајања утакмице замена такмичара је могућа 

по завршетку једног повлачења конопца 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

Бодовање оствареног резултата:  

Победа = 2 бода; Пораз = 0 бодова 
Пласман у групи:  

Број освојених бодова; међусобни сусрет; поен-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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес) и патике или друга одговарајућа 

обућа у односу на специфичност спорта и подлоге на којој 

се такмичење реализује 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

 

Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

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 хомогене 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.  

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са досадашњом праксом у систему СОРВ 

 

Члан 17 

ТАБЕЛА: 13 

П  Л  И  В  А  Њ  Е 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Појединачно такмичење 



  
 

 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Појединачно такмичење: 

За “Првенство Војводине” и “13. СОРВ: 
Број такмичара није ограничен; У такмичењу могу 

учествовати сви они који се за такмичење пријаве на лицу 

места – најкасније 1 (један) сат пре термина одређеног за 

почетак такмичења. За Регион/Домаћина је пријава 

колективна што подразумева предају Списка такмичара 

уредно овереног и потписаног од стране овлашћеног лица 

из Региона. Подразумева се да пријављена лица морају 

испуљавати и све друге прописане услове за наступ у 

такмичењу. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

/ 

 

5 Старосне  

категорије 

Такмичење се реализује у ДВЕ старосне категорије: 

- СТАРОСНА КАТЕГОРИЈА до 35 година 

- СТАРОСНА КАТЕГОРИЈА преко 35 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

Генерално, број је неограничен али организатор такмичења 

може Одлуком одредити максимално могући број учесника 

из једног Региона односно од стране Домаћина а сходно 

томе може упутити позив за учествовање и лицима која 

нису обухваћена Списковима учесника из Региона. 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 35 (тридесетпет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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; 

9 Правила такмичења/игре Такмичење се реализује применом пливачких стилова: 

МУШКАРЦИ: слободни стил 

ЖЕНЕ: прсни стил 

ДУЖИНА СТАЗЕ: 50 метара 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

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

припадајућом опремом за пливачка такмичења 

11 Број чланова/такмичара у / 



  
 

 

екипи  

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

/ 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

Трајање такмичења је условљено бројем учесника и бројем 

пливачких стаза. Применом система елиминације 

такмичење се завршава Финалном трком у којој се добија 

пласман сразмеран броју пливачких стаза 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

 

Сви наступи се реализују у једном такмичарском дану. 

 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): у складу са Одлуком организатора о конкретном 

такмичењу 

 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

/ 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

Пласман на спортском такмичењу: Проходност у 

такмичењу и коначан пласман се одређује на основу 

остварених времена пливања 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска опрема предвиђена правилима 

пливачког спорта 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице 
Наведене пратиоце одређује Регион и они представљају 

званичну пратњу за све учеснике из Региона 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 



  
 

 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

се у складу са правилима и праксом Пливачког савеза 

Србије 

 

Члан 18 

ТАБЕЛА: 14 

Т  Е  Н  И  С 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Појединачно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

За “Првенство Војводине” : 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + 6 Региона по 2 (два) 

такмичара - по редоследу пријаве до одређеног рока + 2 

такмичара по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Првак Војводине + 5 

Региона по по 2 (два) такмичара - по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 3 (три) такмичара по позиву организатора 

 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

/ 

 

5 Старосне  

категорије 

Такмичење се реализује у ДВЕ старосне категорије: 

- СТАРОСНА КАТЕГОРИЈА до 40 година 

- СТАРОСНА КАТЕГОРИЈА преко 40 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

Редовна заступљеност: 02 (два) 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 

Наведена квота односи се на једну старосну категорију 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за Тенис издата од Тениског савеза Србије 

и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Тениска игралишта/терени (затворени или отворени 

простор), која су од стране надлежног органа тениске 

организације регистрована за одржавање званичних 

тениских такмичења 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

/ 

 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

/ 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

Трајање такмичења је условљено бројем учесника и бројем 

тениских терена. Применом система елиминације 

такмичење се завршава финалним мечом након чега се 

добија пласман 1 – 2 места.  

Утакмице – мечеви се играју до 7 (седам) добијених 

гемова! Код резултата: 6:6, игра се “тај-брек” 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптималани број наступа/мечева: 03 (три) наступа/меча 

Максимални број наступа/мечева: 04 (четири) 

наступа/меча 
Четврти наступ реализује се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Тај меч се игра по налогу Делегата или по 

споразуму такмичара 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНИ мечеви 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 2 (два) такмичара 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Наведени број односе се на једну старосну категорију 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

/ 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

Пласман на спортском такмичењу: Целокупно такмичење 

игра се по Куп-систему, пласман на места 1-4 добија се 

играњем финалног сусрета а поражени полуфиналисти 



  
 

 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

деле 3 место 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (Дрес) и патике 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице 
Наведене пратиоце одређује Регион и они представљају 

званичну пратњу за све учеснике из Региона 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Тениског савеза 

Србије 

 

Члан 19 

ТАБЕЛА: 15 

А Т Л Е Т И К А 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Појединачно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Појединачно такмичење: 

За “Првенство Војводине” и “13. СОРВ: 
Број такмичара није ограничен; У такмичењу могу 

учествовати сви они који се за такмичење пријаве на лицу 

места – најкасније 1 (један) сат пре термина одређеног за 

почетак такмичења. За Регион/Домаћина је пријава 

колективна што подразумева предају Списка такмичара 

уредно овереног и потписаног од стране овлашћеног лица 

из Региона. Подразумева се да пријављена лица морају 

испуљавати и све друге прописане услове за наступ у 

такмичењу 



  
 

 

 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

/ 

 

5 Старосне  

категорије 

Такмичење се реализује у ДВЕ старосне категорије: 

- СТАРОСНА КАТЕГОРИЈА до 40 година 

- СТАРОСНА КАТЕГОРИЈА преко 40 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

Генерално, број је неограничен али организатор такмичења 

може Одлуком одредити максимално могући број учесника 

из једног Региона односно од стране домаћина а сходно 

томе може упутити позив за учествовање и лицима која 

нису обухваћена Списковима учесника из Региона. 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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; 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за атлетику издата од Атлетског савеза 

Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Атлетски терени (затворени или отворени) која су од 

стране надлежног органа атлетске организације 

регистрована за одржавање званичних атлетских 

такмичења 

Терени који су од стране Техничке комисије оцењени као 

погодни за реализацију атлетског такмичења. 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

/ 

 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

/ 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

Временског ограничења такмичења – нема; Такмичење 

траје узависности од броја учесника у такмичењу 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

 

Целокупно такмичење реализује се једном такмичарском 



  
 

 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

дану. 

 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): у складу са Одлуком организатора о конкретном 

такмичењу 

 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

/ 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска опрема предвиђена правилима за пливање 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице 
Наведене пратиоце одређује Регион и они представљају 

званичну пратњу за све учеснике из Региона 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Атлетске дисциплине: 

 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.  

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 



  
 

 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Атлетског савеза 

Србије 

 

Члан 20 

ТАБЕЛА: 16 

П  И  К  А  Д  О 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно и Појединачно такмичење + Мешовити парови 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Екипно такмичење: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

 

Мешовити парови: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипе из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

Појединачна конкуренција: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + 6 Региона по 2 (два) такмичара - по редоследу 

пријаве до одређеног рока + 1 такмичар по позиву 

организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења (2 такмичара) + Победник Купа 

Војводине + Првак Војводине + 5 Региона по по 2 (два) 

такмичара - по редоследу пријаве до одређеног рока + 2 

(два) такмичара по позиву организатора 



  
 

 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

ДОЗВОЉЕН наступ највише 3 (три) жене 

Није дозвољен наступ у екипној конкуренцији, у оквиру 

једног такмичења, у обе обе полне категорије 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

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 или Попуна упражњеног 

места 
Могућа је заступљеност само по једном од три наведена 

основа 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 02 (два) 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 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду:  такмичарска сезона која 

претходи 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. 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за Пикадо издата од Пикадо савеза Србије 

и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

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 Техничка комисија. 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

У екипи: 06 играча = 06 такмичара 

У Мешовитом пару: 1 такмичар + 1 такмичарка = 2 играча 

 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

Такмичење траје у складу са његовим системом: док 

сви учесници, у свим облицима такмичења не остваре 

02 (два) наступа 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

 

Оптимални број наступа: 02 (два) наступа за екипу а 6 

(шест) наступа за појединца 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 12 такмичара/играча за екипни наступ; 03 

такмичара и 03 такмичарке за наступ у Мешовитом 

пару и 4 такмичара/такмичарке за Појединачну 

конкуренцију 
Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 08 

такмичара/играча за екипни наступ; 02 такмичар и 02 

такмичарка за наступ у Мешовитом пару и 2 

такмичара/такмичарке за Појединачну конкуренцију  

Записник се може допуњавати до наведеног броја све 

док утакмица траје 
Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Замена играча је дозвољена након завршетка првог наступа 



  
 

 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

Пласман на спортском такмичењу: број освојених поена – 

збирно за оба наступа; 

Ако је број освојених поена две 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 

 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес) 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе или Тренер  

и Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

 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 
 Стартна (такмичарска) линија односно удаљеност 

такмичара од табле износи 3 (три) метра; Уколико 

приликом избачаја стрелице такмичар повреди (нагази) 

стартну линију – хитац се рачуна али се остварени резултат 

не признаје 

 Такмичар има право на 5 (пет) пробних хитаца а потом 

следи такмичарска серија од 4х5 хитаца 

 Признаје се сваки хитац чији се резултат може сигурно и 

недвосмислено утврдити. Коначну одлуку доноси Судија 

такмичења 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Пикадо савеза Србије 

 



  
 

 

Члан 21 

ТАБЕЛА: 17 

Б И Ч  - В О Л Е Ј 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење + Мешовити парови 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

Екипно такмичење: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

Мешовити парови: 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипе из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

такмичењу 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: победник Купа Војводине; Првак 

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

основа 

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 или Попуна упражњеног 

места 
Могућа је заступљеност само по једном од три наведена 

основа 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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. 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за Бич-волеј издата од Одбојкашког савеза 

Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

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 Техничке комисије оцењене као погодни за 

реализацију такмичења у Бич-волеју. 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

У екипи: 02 играча = 02 такмичара 

У Мешовитом пару: 1 такмичар + 1 такмичарка = 2 играча 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 10) 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

Утакмица се игра до 02 (два) добијена сета (дужина 

сета је до 21 поена односно до потребне разлике када се 

за то створе услови) 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

У једном такмичарском дану: 

Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице 

Максимални број утакмица: 03 (три) утакмице 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Та утакмица се игра по налогу Делегата или по 

споразуму екипа 



  
 

 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 06 такмичара/играча за екипни наступ; 3 

такмичара и 3 такмичарке за наступ у  

Мешовитом пару 
Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција  

такмичења 
Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 3 

такмичара/играча за екипни наступ; 2 такмичара и 2 

такмичарке за наступ у Мешовитом пару  

Записник се може допуњавати до наведеног броја све 

док утакмица траје 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Број замена није ограничен; Замењени играч може 

поново ући у игру али само у прекиду утакмице 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес) 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе или Тренер  

и Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 



  
 

 

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Одбојкашког савеза 

Србије 

 

 

 

Члан 22 

ТАБЕЛА: 18 

Б  А  С  К  Е  Т 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

За “Куп Војводине”: 
Ово питање се уређује Одлуком о Купу Војводине у 

зависности од изабраног система. 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ и ЖЕНЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕН наступ жена у екипи 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: Првак Војводине или Попуна 



  
 

 

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

основа 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за кошарку издата од Кошаркашког савеза 

Србије и посебна правила наведена у тачки 20 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Кошаркашка игралишта/терени (затворени или отворени 

простор), која су од стране надлежног органа кошаркашке 

организације регистрована за одигравање званичних 

кошаркашких утакмица 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

03 играча у пољу = 03 такмичара 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 11) 

 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

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.  

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице 

Максимални број утакмица: 04 (четири) утакмице 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Та утакмица се игра по налогу Делегата или по 

споразуму екипа 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 



  
 

 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

СУТР): 07 такмичара/играча 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 05 

такмичара/играча; Записник се може допуњавати до 

наведеног броја све док утакмица траје; 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа; 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Број замена није ограничен. Замењени играч може 

поново ући у игру, у складу са правилима за баскет 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

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

чарапе и патике 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

Руководилац екипе,  Тренер и Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

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 службеним резултатом 

(11:0) уколико у таку утакмице остане са једним 

играчем; 

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

важећим одлукама 

надлежног органа 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Кошаркашког савеза 

Србије 

 

 Члан 23 

ТАБЕЛА: 19 

Б  О  Ћ  А  Њ  Е 

РБ ПОСЕБНА ОДРЕДБА ПРАВИЛО КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

1 Облик такмичења Екипно такмичење 

2 Број учесника у такмичењу 

и начин  формирања 

Коначне листе учесника 

За “Првенство Војводине”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + 6 екипа 

из Региона по редоследу пријаве до одређеног рока + 1 

екипа по позиву организатора 

За “13. СОРВ”: 
Домаћин такмичења + Победник Купа Војводине + Првак 

Војводине + 5 екипа из Региона по редоследу пријаве до 

одређеног рока + 1 екипа по позиву организатора 

3 Полна заступљеност Такмичење намењено за МУШКАРЦЕ 

4 Могућност наступа жена 

у мушким екипама 

ДОЗВОЉЕН наступ највише 2 (две) жене 

5 Старосне  

категорије 

Нема ограничења 

Доња граница животне доби је: 18 година 

6 Право за наступ у 

такмичењу 

Право наступа у такмичењу одређује ОРГАНИЗАТОР 

такмичења својом Одлуком која се сматра саставним делом 

Пропозиција. 

7 Право Региона и Домаћина 

такмичења по основу 

обима заступљености у 

Редовна заступљеност: 01 (једна) екипа 

Могућа заступљеност:  01 (једна) екипа по једном од 

следећих основа: Првак Војводине или Попуна 



  
 

 

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

основа 

8 Ограничења права наступа 

за физичка лица 

Право наступа немају: лица до 40 (четрдесет) година 

старости која су у периоду: такмичарска сезона која 

претходи 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; 

9 Правила такмичења/игре Важећа Правила за Боћање  издата од Боћарског савеза 

Србије и посебна правила наведена у тачки 19 ове табеле. 

10 Објекат – терен за 

такмичење/игру 

Боћарска игралишта/терени која су од стране надлежног 

органа боћарске организације регистрована за одржавање 

званичних боћарских такмичења 

Терени који су од стране Техничке комисије оцењени као 

погодни за реализацију боћарског такмичења. 

11 Број чланова/такмичара у 

екипи 

3 играча у пољу = 3 такмичара 

12 Минималан број 

такмичара непходан за 

наступ екипе у такмичењу 

Број играча наведен у претходној тачки 

(тачка 11) 

Алтернатива: 

У складу са правилима боћарске игре. 

13 Трајање такмичења - 

утакмице 

У једном такмичарском дану: 

Утакмица се игра док једна од екипа не сакупи 15 

(петнаест) поена 

14 Могући број утакмица 

(наступа) по екипи 

(појединцу) у току 

такмичарског дана 

Оптимални број утакмица: 02 (две) утакмице 

Максимални број утакмица: 03 (три) утакмице 

Трећа утакмица игра се само ако је то у интересу 

целокупног такмичења или учесника који се међусобно 

сусрећу. Та утакмица се игра по налогу Делегата или по 

споразуму екипа 

У наведену квоту улазе само ОДИГРАНЕ утакмице 

15 Списак учесника у 

такмичењу и увођење 

такмичара у Записник о 

такмичењу - утакмици 

Број такмичара у Списку за спортско такмичење (Образац 

СУТР): 07 такмичара/играча 

Могућа допуна Списка пријављених такмичара током 

трајања такмичења: број није ограничен под условом да 

новопријављени такмичар испуњава све услове из 

Правилника о такмичењима и Пропозиција такмичења 



  
 

 

 

Број такмичара у Записнику са утакмице/такмичења: 05 

такмичара/играча; Записник се може допуњавати до 

наведеног броја све док утакмица траје; 

Наведени бројеви односе се на један од могућих основа 

наступа 

16 Могућност замене играча 

током трајања 

такмичења - утакмице 

Током трајања утакмице у екипи може бити замењен 01 

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

врачати у игру 

17 Бодовање оствареног 

спортског резултата и 

утврђивање коначног 

пласмана у такмичарској 

групи и на спортском 

такмичењу 

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 

 

 

18 Минимум спортске опреме 

такмичара/ такмичарки 

Спортска мајица (дрес) 

На спортској мајици (дресу) мора постојати број под којим 

се такмичар уводи у Записник 

19 Дозвољена службена 

пратња екипа/такмичара  

током трајања 

такмичења 

 

Руководилац екипе или Тренер и Медицинско лице 

20 Специфична (посебна) 

правила игре/такмичења 

Нема специфичних (посебних) правила 

  

21 Дисциплинске мере које је 

могуће изрећи учесницима  

- пре почетка, у току и по 

завршетку спортског 

такмичења 

За прекршаје које учесник у такмичењу, који је обукао 

спортску опрему и уведен је у Записник, учини у периоду 

док ту опрему носи – пре почетка утакмице, током трајања 

утакмице и по завршетку утакмице – дисциплинску меру 

изричу искључиво Судије утакмице а за све остале 

прекршаје укључујући и пријаву Службеног лица, 

дисциплинску меру изриче орган који је Одлуком о 

такмичењу за то надлежан. 

22 Решавање ситуација које 

настану а нису посебно 

уређене Пропозицијама 

такмичења или другим 

Све спорне ситуације које настану а није их могуће решити 

на основу расположивих Правила и Пропозиција, решаваће 

се у складу са правилима и праксом Боћарског савеза 

Србије 



  
 

 

важећим одлукама 

надлежног органа 

 

 

 3. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЦИКЛУСА 13. СОРВ 

 

Члан 24 

 Спортска такмичења у оквиру Спортских дисциплина из званичног спортског 

програма 13.СОРВ: “Куп Војводине”, “Првенство Војводине” и “СОРВ” могу имати 

званични и незванични карактер. 

 Спортско такмичење има  званични карактер када у њему учествује најмање 4 

(четири) екипе и 6 (шест) такмичара у појединачној конкуренацији у оквиру “Првенства 

Војводине” и “СОРВ” а у оквиру “Купа Војводине” најмање 3 (три) екипе и најмање 6 (шест) 

такмичара у појединачној конкуренцији, уз услов да састав екипа и такмичара чине 

представници најмање 3 (три) Региона. 

 Када напред наведени услов није задовољен а спортско такмичење се ипак спроведе 

исто ће имати незванични карактер. 

 Ова одредба је значајна због тога што се код вредновања спортског учинка Региона на 

конкретном спортском такмичењу у обзир узимају само званична спортска такмичења. 

 

Члан 25 

 Уколико се за спортско такмичење у оквиру спортске дисциплине из званичног 

програма 13.СОРВ није пријавио довољан број учесника да би спортско такмичење имало 

званичан карактер, организатор је дужан да оне учеснике који су се пријавили за спортско 

такмичење обавести о томе да се спортско такмичење у тој спортској дисциплини – неће 

одржати. 

 Уколико се за спортско такмичење пријави довољан број учесника а непосредно пред 

почетак спортског такмичења тај број падне испод броја наведеног у члану 23 став 2, 

организатор ће омогућити учесницима који су присутни да се међусобно такмиче – уколико 

они за то искажу спремност. 

 На том такмичењу ће се доделити планирана спортска признања али ће оно имати 

статус незваничног такмичења. 

Члан 26 

 У случају  неактивности Региона, потенцијални учесници у такмичењу са територије 

таквог Региона могу бити укључени у спортско такмичење по  сопственој пријави или по 

позиву организатора.  Контакти такве врсте на релацији: организатор – потенцијални учесник 

могу бити остварени са одговарајућим субјектима на територији сваке општине или са 

заинтересованим субјектима у оквиру конкретног предузећа/установе. 

 Организатор спортског  такмичења у оквиру “Првенства Војводине” и “ 13.СОРВ” 

има право да упути позивницу за учествовање у спортском такмичењу субјектима ван 

територије Војводине у обиму који је наведен у поглављу “Посебне одредбе”, за сваку 

спортску дисциплину. 

 Пре него што упути позивницу за учествовање организатор је дужан да прихвати 



  
 

 

накнадну пријаву Региона који није/нису успео/ли да се за такмичење пријави/е у 

остављеном року ако је та пријава приспела најксније 3 (три) дана пре термина одређеног за 

утврђивање Коначне листе учесника у такмичењу. 

 Ако се и после удовољавања услову из претходног става појави упражњено место на 

Коначној листи учесника Организатор ће искористити своје право за упућивање позивнице. 

 

Члан 27 

 Спортским такмичењем на  “Купу Војводине”, “Првенству Војводине” и 

“13.СОРВ” руководи Спортски одбор путем Такмичарске комисије коју чини 3 – 5 чланова 

на чијем челу се, у својству председника, налази Комесар за такмичење. 

 Такмичарску комисију именује Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење. 

 

Члан 28 

 Службена лица за непосредну реализацију спортских такмичења (Комесари, Делегати, 

Судије, Мериоци времена, Записничари) одређује Спортски одбор у сарадњи са Гранским 

спортским савезима, канцеларијом Савеза и Регионима. 

 Код одређивања броја службених лица Спортски одбор је дужан да води рачуна о 

стручности лица за поједине функције, реално потребном броју службених лица, 

максималном искоришћењу кадровских ресурса из система спорта у фирмама - радничког 

спорта и другим елементима рационалног рада и пословања. 

 

Члан 29 

 Код реализације званичних спортских такмичења, службена лица на утакмицама 

/такмичењу (Комесари, Делегати, Судије, Мериоци времена, Записничара), поред примене 

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

које су наведене  у поглављу “Посебне одредбе”, за сваку спортску дисциплину. 

 

Члан 30 

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

спортским реквизитима за потребе спортских такмичења: “Куп Војводине”, “Првенство 

Војводине” и “13. СОРВ” обезбеђује ДОМАЋИН такмичења у складу са Одлуком о 

минимуму услова за реализацију конкретног спортског такмичења. 

 Наведену одлуку доноси ИО ОК 13.СОРВ на предлог Спортског одбора.  

 Ток припреме Домаћина за реализацију спортских такмичења прати Техничка 

комисија коју именује ИО ОК 13.СОРВ. 

 

Члан 31 

 Екипе и појединци – учесници спортских такмичења, на истима могу користити 

спортске реквизите које су са собом донели на спортско такмичење под условом да је то 

дозвољено одредбама Пропозиција такмичења и других докумената која се односе на 

такмичење и да реквизити удовољавају прописаним стандардима из правила игре.  

 

 

 



  
 

 

Члан 32 

 Статус званичних учесника у спортском такмичењу имају и лица која се налазе у 

пратњи екипа/такмичара, у својству: Руководилац екипе, Технички руководилац, Тренер и 

Медицинско лице.  

 Наведена лица имају по сваком основу исти третман и статус који имају и такмичари. 

 

Члан 33 

 Целокупна материја која се односи за ЖРЕБ који се на конкретно такмичење односи, 

уређује се Одлуком о организацији конкретног спортског такмичења.  

 Одлуку доноси ИО ОК 13.СОРВ на предлог Спортског одбора.  

 

Члан 34 

 Детаљнија разрада појединих питања и ситуација наведених у овим Пропозицијама 

такмичења 13.СОРВ врши се доношењем одговарајућих Одлука и Упутстава које у моменту 

ступања на снагу постају саставни део Пропозиција такмичења.  

 

 2.20. Решавање ситуација које нису посебно наведене у Пропозицијама такмичења 

 

Члан 35 

 Све ситуације и евентуални проблеми који настану у вези са спортским 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. 

 

Члан 36 

 Ступањем на снагу оих Пропозиција престају да важе Пропозиције такмичења, које су 

важиле за циклус 12. СОРВ (Период: 2016-2019. година).  

 

Члан 37 

 Тумачење ових Пропозиција такмичења је у надлежности Спортског одбора ОК 13. 

СОРВ.  

 За период трајања спортског такмичења на: “Купу Војводине”, “Првенству 

Војводине” и “13.СОРВ”, тумачење Пропозиција је у надлежности Такмичарске комисије.  

 Измене и допуне ових Пропозиција врше се на начин предвиђен за њихово доношење. 

 

Члан 38 

 Пропозиције такмичења за циклус 13. СОРВ (2020 – 2023. година), ступају на снагу 

даном њиховог усвајања од стране Олимпијског комитета за организацију 13. СОРВ. 

 

У Новом Саду, 09. јула 2020. године 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОЛИМПИЈСКОГ 

                                                                               КОМИТЕТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 13.СОРВ 

                                       Горан Милић 


