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 На основу члана 9 став 1 тачка 9 Правила о раду Олимпијског комитета за 

организацију 13. СОРВ, Извршни одбор ОК 13. СОРВ, на седници одржаној 06.04.2022. 

године, донео је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊА: 

“КУП ВОЈВОДИНЕ 2022” 

 

1 . Намена и сврха Одлуке 

 
Овом Одлуком утврђују се основни услови и правила који се односе на спортско такмичења 

“Куп Војводине 2022”. 

 

Одлука је је документ који служи као основа за рад и поступање свих субјеката у систему 

поменутог такмичења. 

 

2 . Термин и место одржавања такмичења 
 

Сва такмичења за чија одржавања се стекну услови биће реализована у следећeм термину: 

Термин одржавања такмичења: 02/03. јул 2022. година (Субота/Недеља). 

 

Такмичење ће се одржати у општини/граду АДИ – Домаћину и техничком организатору свих 

завршних спортских манифестација у циклусу 13. СОРВ. 

 

3 . Ниво такмичења 
 

Спортска манифестација се реализује на нивоу Војводине – под називом: “КУП 

ВОЈВОДИНЕ 2022”.  

 

На наведеном нивоу одређени број учесника у такмичењу (екипе, појединци), у својству 

званичних представника Региона и Домаћина такмичења, надмећу се међусобно кроз систем 

Турнира за титулу победника “КУП ВОЈВОДИНЕ 2022” у конкретној спортској 

дисциплини. 

 

ПОБЕДНИК “Купа Војводине 2022” је ДИРЕКТНИ учесник “13. СПОРТСКЕ 
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ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ”. 

 

4 . Организатор и домаћин такмичења 
 

Организатор такмичења “КУП ВОЈВОДИНЕ 2022” је Савез Спорт за све Војводине - 

Олимпијски комитет 13. СОРВ путем својих изабраних органа и тела. 

 

Домаћин и технички организатор такмичења је Општина АДА – Домаћин и технички 

организатор свих завршних спортских манифестација у циклусу13.СОРВ. 

 

5 . Руковођење такмичењем 
 

Такмичењима непосредно руководи КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 3.СОРВ. 

 

Потребне органе и тела за реализацију такмичења “КУП ВОЈВОДИНЕ 2022” именује 

Спортски одбор 13.СОРВ у складу са обимом такмичења и бројем учесника у такмичењу а на 

предлог Комесара за такмичење 13.СОРВ. 

 

Службена лица за такмичења у оквиру “Купа Војводине 2022” делегира Комесар за 

такмичење 13.СОРВ у сарадњи са Генералним секретаром Савеза порт за све Војводине који 

у ту сврху остварује непосредну сарадњу са надлежним Гранским спортским савезом. 

Службена лица се одређују у складу са Одлуком о службеним лицима коју доноси Спортски 

одбор 13.СОРВ. 

 

6 . Начин и рок пријаве за учествовање у такмичењу 
 

6.1.  Начин пријаве за такмичење 

 

Региони и Општина Ада – Домаћин такмичења за исто се пријављују на следећи начин: 

 у Базу података – Централни регистар уносе се подаци о Колективима и појединцима 

који ће наступити у такмичењу у оквиру “Купа Војводине 2022”. У Централном 

регистру се већ налазе наведени подаци који су служили за потребе ПВ 2021. Даље је 

потребно унети податке за колективе и појединце чији подаци се не налазе у Бази – 

Централном регистру. Ово је посао и обавеза Региона и тај посао тече у континуитету. 

 Када се унесу предметни подаци приступа се формирању екипа (Спискова учесника) 

на начин што се у рубрици “Наступа у такмичењу” поред имена појединца означи 

(чекира) понуђени податак “Куп Војводине 2022” а у рубрици “Наступа у спортској 

дисциплини”, означи (чекира) спортска дисциплина/не у којима ће појединац 

наступити.  

 

Да би Регион стекао право да наступи у такмичењу у екипној конкуренцији у Бази података – 

Централном регистру мора имати означених на напред наведени начин најмање онолико 

такмичара колико чини стартна постава конкретне спортске дисциплине. 

 

Када истекне рок за напред наведени посао, Региони и Домаћин  ће добити повратну 

информацију о степену сопствене заступљености на спортској манифестацији, броју и 

саставу својих екипа и могућност да у остављеном року изврше допуне и корекције у 

екипама наком чега ће Спискови учесника бити закључени. 
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6.2. Рок за послове који се односе на коначну пријаву за такмичење 

 

Рок за унос података у Базу података – Централни регистар је: 30 (тридесет) дана пре 

термина одређеног за почетак такмичења у оквиру “Купа Војводине 2022”. О конкретном 

датуму Региони ће бити обавештени посебним актом. 

 

Рок за промене у Централном регистру након добијене информације о заступљености, броју 

и саставу екипа је:  15 (петнаест) дана пре термина одређеног за почетак такмичења у 

оквиру “Купа Војводине 2022”. О конкретном датуму Региони ће бити обавештени посебним 

актом. 

 

Рок до када су дозвољене измене и допуне на објављеној Коначној листи учесника и 

Списковима учесника је: 5 (пет) дана пре термина одређеног за почетак такмичења у оквиру 

“Купа Војводине 2022”. О конкретном датуму Региони ће бити обавештени посебним актом. 

 

7. Материјални услови за учествовање у такмичењу 
 

Материјални услови за учествовање у такмичењу у оквиру манифестације “КУП 

ВОЈВОДИНЕ 2022”, су следећи: 

 

- Ученици у такмичењу сносе трошкове доласка на такмичење, боравка, исхране током 

такмичења и повратка са такмичења. 

- Организатор такмичења (Савез Спорт за све Војводине - Олимпијски комитет 13.СОРВ), 

сноси трошкове рада органа који такмичењем руководе, службених лица и трошкове 

спортских признања, 

- Домаћин – технички организатор такмичења сноси трошкове физичких, материјалних и 

кадровских услова потребних за такмичење (објекти, спортска опрема и реквизити, редарска 

и здравствена служба и, по сопственом определењу - евентуалних награда и признања које 

обезбеђује у својству домаћина). 

 

8 . Обим, систем и време трајања такмичења 
 

8.1 . Обим и систем такмичења 

 

Под обимом такмичења подразумевају се Спортске дисциплине из званичног Спортског 

програма у оквиру циклуса 13. СОРВ које ће бити заступљене у такмичењу за “КУП 

ВОЈВОДИНЕ 2022” како у Мушкој тако и у Женској конкуренцији и Спортске дисциплине 

које ће, током трајања Купа, бити реализоване експериментално у сврху процене за њихово 

евентуално уврштавање у званични Спортски програм 13. СОРВ. 

 

Утврђује се следећи обим такмичења по напред наведеном принципу: 

 

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

М У Ш К А Р Ц И Ж Е Н Е 

Р 

Б 

Спортска 

дисциплина 

Облик такмичења Р 

Б 

Спортска 

дисциплина 

Облик такмичења 

Екипно Поједин. Екипно Поједин. 

1 СРЕДЊИ 

ФУДБАЛ 

ДА - 1 ОДБОЈКА ДА -            
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2 МАЛИ ФУДБАЛ ДА - 2 КУГЛАЊЕ ДА ДА            

3 ОДБОЈКА ДА - 3 ПИКАДО ДА ДА            

4 КУГЛАЊЕ ДА ДА 4 БИЧ - ВОЛЕЈ ДА -            

5 СТРЕЉАШТВО ДА ДА 5 СТРЕЉАШТВО ДА ДА            

6 СТОНИ - ТЕНИС ДА ДА 6 БАСКЕТ ДА -            

7 Ш А Х ДА ДА             

8 СПОРТСКИ 

РИБОЛОВ 

ДА ДА            

9 ПИКАДО ДА ДА            

10 БАСКЕТ ДА -            

11 БИЧ - ВОЛЕЈ ДА -            

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

           

1 ОБАРАЊЕ РУКЕ ДА ДА             

 

Региони и Домаћин такмичења у екипној конкуренцији могу бити заступљени са максимално 

2 (две) екипе – 1 (једна) екипа по редовној квоти и 1 (једна) екипа по позиву Организатора 

Региони и Домаћин такмичења у појединачној конкуренцији могу бити заступљени са 

максимално 3 (три) такмичара – 2 (два) такмичара по редовној квоти и 1 (један) такмичар по 

позиву Организатора 

 

8.2 . Систем такмичења 

 

Спортске дисциплине: Средњи фудбал, Мали фудбал, Одбојка, Стони-тенис, Баскет и 

Бич-волеј играју се по класичном куп-систему уколико у такмичењу учествује 4 (четири) и 

више екипа. 

 

Ако у такмичењу учествују 3 (три) екипе, такмичење се реализује по једноструком бод-

систему. 

 

Такмичење у осталим спортским дисциплинама реализује се на већ устаљени начин: 

 

Куглање, Стрељаштво и Пикадо – 2 (два) наступа у екипној и појединачној конкуренцији. 

Спортски риболов – 1 (један) наступ с тим да се учинак из екипног такмичења рачуна као 

учинак и за Појединачну конкуренцију. 

Шах – примењује се систем који је адекватан броју учесника и расположивом времену за 

такмичење. 

 

Систем такмичења за спортске дисциплине ОБАРАЊЕ РУКЕ (ШАКЕ која има 

експериментални карактер, одредиће Комесар за такмичење 13.СОРВ у сарадњи са 

представницима учесника у такмичењу – на лицу места, непосредно пред почетак 

такмичења. 

 

8.3 . Жребање за такмичења 

 

Сва потребна жребања врше се на месту одржавања такмичења, најксније 45 минута пре 

термина одређеног за почетак такмичења. 

 

У жреб улазе само екипе и појединци који су у моменту почетка жребања присутни на лицу 

места уз напомену да мора бити присутно онолико чланова екипе којико је неопходно да 
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екипа започне такмичење – стартна постава. 

 

Делегат такмичења као руководилац поступка жребања може одлучити да са почетком жреба 

почене и касније од наведеног рока али не дуже од 15 (петнаест) минута. Разлог одлагања 

почетка жреба може бити само ситуација кад је нека од пријављених екипа/појединаца на 

путу ка месту одржавања такмичења али касни са доласком и под условом да ће стићи у року 

од 15 минута. 

 

Након обавњеног жреба није могуће укључивање екипа и појединаца у такмичење ни под 

којим условима. 

 

Жребом руководи Делегат такмичења а присуствују му представници екипа – учесница у 

такмичењу. Евентуалне спорове у вези са жребом решава Комесар за такмичење 13.СОРВ.  

 

8.4 . Време трајања такмичења 

 

За реализацију такмичења у оквиру “КУПА ВОЈВОДИНЕ 2022”, утврђује се следећа 

дужина трајања такмичења: 

 

Такмичења у оквиру “КУП ВОЈВОДИНЕ 2022” реализују се системом једнодневног 

такмичења (Викенд: Субота или Недеља). 

 

Одлуку о дану у којем ће се такмичење одржати доноси Комесар за такмичење 13.СОРВ у 

сарадњи са Домаћином такмичења – најкасније 20 (двадесет) дана пре термина одређеног за 

почетак такмичења и одлуку саопштава путем званичног акта, на начин доступан Регионима 

и Домаћину такмичења. 

  

9 . Право и начин учествовања у такмичењу 
 

9.1 . Право учествовања у такмичењу 

 

Право да учествује у такмичењу, у оквиру манифестације ”КУП ВОЈВОДИНЕ 2022” , имају 

екипе односно појединци који су од стране Региона којем припадају, пријављени за 

учествовање у такмичењу, по критеријумима које је одредио Регион. 

 

Уколико екипа или појединац које је Регион пријавио за такмичење у манифестацији “КУП 

ВОЈВОДИНЕ 2022” то право не жели користити, у такмичењу учествује друга екипа 

односно појединац које одреди Регион, све у складу са начином и термином утврђеним за 

такве промене. 

 

9.2 . Начин учествовања у такмичењу 

 

Екипе и појединци који у такмичењу учествују, дужни су: 

 Пре почетка такмичења, на захтев Делегата, извршити пријаву састава екипе која 

наступа. У Записник са утакмице/такмичења могу бити унета САМО ЛИЦА чија 

имена се налазе на Списку учесника објављеном на сајту Савеза а који ће поседовати 

Делегат такмичења. 

 Уз себе поседовати ЛИЧНИ ДОКУМЕНТ са фотографијом и који је важећи (Лична 

карта, Пасош, Возачка дозвола). На захтев Делегата потребно је документ ставити на 

увид наведеном службеном лицу. Наведена документа служе за проверу идентитета 
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личности и тачности података унетих у Записник о утакмици/такмичењу. 

  Захтев да Делегат изврши проверу идентитета такмичара може упутити:  

 

1)  Званични представник (Руководилац) екипе чије име је уписано у Записник 

о утакмици/такмичењу, 

2) Капитен екипе уколико та екипа нема званичног представника 

(Руководиоца). 

 

 Препоручује се поседовање Здравствене картице. 

 

10 . Спортска признања 
 

Учесницима у такмичењу у оквиру манифестације “КУП ВОЈВОДИНЕ 2022”, у односу на 

остварени пласман, додељује се: 

 

1)  ПЕХАР – додељује се за освојено прво и друго место (екипна конкуренција). 

2) МЕДАЉА  - златна/сребрна//бронзана – додељује се за пласман 1-3 места у   

појединачној конкуренцији 

3)  ПЕХАР– додељује се Региону који је имао највећу заступљеност по основу броја 

учесника (физичка лица), 

4)   ПЕХАР – додељује се Региону који је имао најбољи спортски резултат по важећим 

Критеријумима. 

 

Сва друга питања која нису обухваћена овом Одлуком а значајна су за успешну организацију 

и реализацију такмичења, решавају и уређују надлежни органи организатора такмичења у 

складу са утврђеним Правилима рада, Правилником о такмичењима, Пропозицијама 

такмичења и овом Одлуком. 

 

У Новом Саду, 06. априла 2022. године 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

                                                                                                      ОК 13.СОРВ, 

                                                                                                      Горан Милић 

 

 


