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ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И
АНЕКС
ПРОПОЗИЦИЈА
ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
Члан 1.
Такмичење се спроводи према одредбама Правилника о такмичењу ОСС,
Правилника о регистрацији одбојкашких клубова ОСС, Правилника о регистрацији играча
ОСС, Међународних правила одбојкашке игре, Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности ОСС, ових општих Пропозиција такмичења и Анекса
пропозиција такмичења.
Члан 2.

ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА ЈУНИОРКЕ И ЈУНИОРЕ
Првенство Београда за јуниорке: у овој лиги се такмичи _5__ eкипа.
Такмичење се спроводи као ЛИГА.
ЛИГА се игра по троструком бод систему, где је распоред по "Бергеру", на основу
жребаних такмичарских бројева екипа.
Првенство Београда за јуниоре: у овој лиги се такмичи _5__ екипа.
Такмичење се спроводи као ЛИГА.
ЛИГА се игра по троструком бод систему, где је распоред по "Бергеру", на основу
жребаних такмичарских бројева екипа.
На финални турнир Првенства Србије за јуниорке и јуниоре, где учествује 8
екипа, квалификује се само првопласирана екипа.

ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА КАДЕТКИЊЕ ПРВА И ДРУГА
ЛИГА И КАДЕТЕ
Првенство Београда за кадеткиње Прва лига: у овој лиги се такмичи _17__
екипа.
Такмичење се спроводи као ЛИГА.
ЛИГА се игра по двоструком бод систему, где је распоред по "Бергеру", на основу
жребаних такмичарских бројева екипа, у две фазе.
Прва фаза је ЛИГА, а друга фаза је РАЗИГРАВАЊЕ ЗА ПЛАСМАН, где се екипе
распоређују по следећем распореду:
По две првопласиране екипе из група такмиче се за пласман од 1-8. места;
3. и 4.-то пласиране екипе из група, такмиче се за пласман од 9.-17.-ог места.
И у овој фази се игра двоструки бод систем.
На финални турнир Првенства Србије за кадеткиње, где учествује 12 екипа,
квалификују се 2 првопласиране екипе.
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Првенство Београда за кадеткиње – Друга лига: у овој лиги се такмичи 12
екипа. Такмичење се спроводи као ЛИГА.
ЛИГА се игра по двоструком бод систему, где је распоред по "Бергеру", на основу
жребаних такмичарских бројева екипа.
Првенство Београда за кадете: у овој лиги се такмичи _7__ екипа. Такмичење се
спроводи као ЛИГА.
ЛИГА се игра по двоструком бод систему, где је распоред по "Бергеру", на основу
жребаних такмичарских бројева екипа.
На финални турнир Првенства Србије за кадете, где учествује 12 екипа,
квалификује се 2 првопласиране екипе.

ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА ПИОНИРКЕ А1, А3 ЛИГА И
ПИОНИРЕ
Првенство Београда за пионирке А1: у овој лиги се такмичи _20__ екипа.
Такмичење се спроводи као ЛИГА.
ЛИГА се игра по двоструком бод систему, где је распоред по "Бергеру", на основу
жребаних такмичарских бројева екипа.
Прва фаза је ЛИГА, а друга фаза је РАЗИГРАВАЊЕ ЗА ПЛАСМАН, где се екипе
распоређују по следећем распореду:
По две првопласиране екипе из група такмиче се за пласман од 1-8. места;
3. и ДВЕ најбоље 4.-то пласиране екипе из група, такмиче се за пласман од 9.-14.ог места.
Друге две 4.-то и 5.-то пласиране екипе играју за пласман од 15-20. места.
И у овој фази се игра двоструки бод систем.
Првенство Београда за пионирке А3: у овој лиги се такмичи 13 екипа.
Такмичење се спроводи као ЛИГА.
ЛИГА се игра по двоструком бод систему, где је распоред по "Бергеру", на основу
жребаних такмичарских бројева екипа.
Првенство Београда за пионире: у овој лиги се такмичи __10_ екипа.
Такмичење се спроводи као ЛИГА.
ЛИГА се игра по двоструком бод систему, где је распоред по "Бергеру", на основу
жребаних такмичарских бројева екипа.
На финални турнир Првенства Србије за пионирке и пионире, где учествује 12
екипа, квалификују се две првопласиране екипе код пионира и пионирки из А1 лиге.
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Члан 3.
На утакмицама лига млађих категорија сваки клуб сноси своје трошкове, a клубдомаћин сноси трошкове службених лица. Клуб-домаћин је технички организатор
утакмице и сноси одговорност за целокупну организацију, пре, у току и после одигране
утакмице.
Три првопласиране екипе у такмичењима: Првенство _Београда__ за јуниоре-ке,
кадете, кадеткиње Прва лига, пионире-ке А1 и А3, добијају по 16 медаља и пехаре, дар
регионалног Савеза.
Члан 4.
Укупан број бодова који екипе освајају на једној утакмици је 3 (три).
У случају резултата 3:0 или 3:1 победничка екипа осваја сва 3 (три) бода, а
поражена екипа 0 (нула) бодова.
У случају резултата 3:2 победничка екипа осваја 2 (два) бода, a поражена екипа
1 (један) бод.
Пласман се утврђује на основу већег броја остварених победа. У случају истог
броја остварених победа, пласман одлучује већи број освојених бодова, односно бољи
количник у сетовима уколико је број бодова исти, односно бољи количник у
поенима, уколико су број бодова и количник у сетовима исти.
У случају истог броја освојених бодова, пласман одлучује бољи количник у
сетовима уколико је број победа исти, односно бољи количник у поенима, уколико су
број победа и количник у сетовима исти.
У случају регистровања утакмице службеним резултатом у корист
противника, клуб се аутоматски кажњава одузимањем 1 (једног) бода.
Члан 5.
Такмичење лига млађих категорија у свим фазама спроводи надлежни Комесар
такмичења.
Члан 6.
Клубови који су стекли право учешћа у такмичењу, дужни су да до прописаног рока
поднесу надлежном Комесару такмичења попуњен Пријавни формулар за учешће у лигама
млађих категорија.
Клубови су обавезни да до прописаног рока уплате Пријавнину за такмичење, која
улази у Фонд заједничких трошкова за организацију и спровођење такмичења.
Члан 7.
Клуб-домаћин јe обавезан да писмено (телеграмом, телефаксом или
електронском поштом) обавести Комесара такмичења и противничку екипу o
термину одигравања утакмице најкасније 8 дана пре одигравања утакмице.
Члан 8.
Утакмице се играју на основу Међународних правила одбојкашке игре.
Члан 9.
Утакмице се могу играти само у дворанама које су регистроване од стране органа
одређеног од регионалног Савеза.
Према договору са састанка представника клубова, утакмице Првенства за
пионирке А3, се могу играти у непрописним салама, уз претходну сагласност клубова.
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Утакмице Првенства Београда за јуниорке и јуниоре се играју од понедељка до
петка од 20:30 сати. (време се односи на почетак утакмице).
Утакмице Првенства Београда за кадеткиње Прва и Друга лига и кадете се играју
недељом у СЦ „Спорт Еко“ и СЦ „Бањица“ у терминима које буду одредили издаваоци
спортских центара, а од 09:30 (време се односи на почетак утакмице).
Утакмице Првенства Београда за пионирке А3 и пионире се заказују суботом од
09:00-20:30 (време се односи на почетак утакмице).
Утакмице Првенства Београда за пионирке А1 лига се играју суботом у
СЦ „Спорт Еко“, СЦ „Визура“ и СЦ „Визура Спорт“ у терминима које буду
одредили издаваоци спортских центара, а од 09:00 (време се односи на почетак утакмице).
Једино уз дозволу Комесара такмичења и уз сагласност противничке екипе,
клуб-домаћин може играти утакмицу у другом термину од прописаног.
Члан 10.
Уколико се утакмице клубова (који учествују у званичним међународним
такмичењима или Купу Србије) и/или репрезентативних селекција поклапају са
терминима редовног кола лиге, првенствене утакмице ових клубова играју се у среду која
претходи редовном колу или у термину који одреди Комесар такмичења. На захтев клуба,
Комесар такмичења може одобрити промену термина и дворане за одигравање утакмице.
Члан 11.
Пола сата пре почетка утакмице, терен мора бити спреман за одигравање
утакмице.
Први судија одлучује о способности терена на коме треба да се одигра
утакмица. У случају више силе, Први судија процењује да ли су сметње објективне
природе и доноси одлуку о времену почетка утакмице.
Члан 12.
Клуб-домаћин је обавезан:
a) Да најкасније један сат пре почетка утакмице судијској екипи стави на
располагање нормално загрејане свлачионице, а гостујућој екипи нормално
загрејане свлачионице са тушевима и топлом водом;
б) Да по одиграној утакмици обезбеди посебну просторију за обављање
административних послова везаних за утакмицу (узимање изјава,...);
Члан 13.
Дужности клуба-домаћина су:
a) Да истакне заставу републике Србије;
б) Да организује редарску службу (најмање 4 редара са видљивим ознакама);
в) Да обезбеди четири исправне и прописане лопте за oдигравање утакмице – МВА
200
г) Да обезбеди исправне и прописане лопте за загревање гостујуће екипе (једна
лопта на два играча-ице);
д) Да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0 дo 50;
ђ) Да обезбеди важећи Међународни записник;
е) Да постави сто и столице за службена лица на утакмици;
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ж) Да постави посебне клупе или столице за резервне играче-ице, тренере, лекаре,
физиотерапеуте и статистичаре (по 10 седећих места), као и столице за кажњене
играче-ице (по 2);
з) Да обезбеди судијску столицу са платформом (тамо где је могуће да се постави);
и) Да обезбеди таблице са бројевима за замене играча-ица током утакмице од броја
1 до броја 20 за обе екипе;
ј) Да обезбеди званичног представника клуба који се ставља на располагање првом
судији по питању организације утакмице.
Члан 14.
Клуб-домаћин је обавезан:
a) Да обезбеди дежурног лекара са приручном апотеком за пружање прве помоћи;
б) Да пријави утакмицу органима Министарства унутрашњих послова, уколико
процени да ће утакмица бити високог ризика.
Непоштовањем наведених обавеза, клуб-домаћин преузима на себе све законске
последице.
Члан 15.
Уколико организатор није извршио све техничке припреме, први судија ће
одредити време од 15 минута да се уочени пропусти отклоне.
Одлука и разлози за неодигравање утакмице се уносе у записник, који потписују
први судија и званични представници обе екипе.
Члан 16.
Сметње изазаване елементарним непогодама, оштећење или уништење инсталација
у дворани ударом грома и нестанак електричне енергије на ширем подручју, сматрају се
вишом силом.
Члан 17.
На утакмицама лига млађих категорија могу наступати играчи-це уз лиценцну
легитимацију и важећи лекарски преглед који треба да буде урађен на обрасцу М-3 (који
не може бити старији од шест месеци). Уколико играч-ица нема лиценцу и/или важећи
лекарски преглед, дозвољава му/јој се наступ уз утврђивање идентитета путем личне карте
или пасоша, узима Изјава представника клуба о разлогу недостатка лиценце и/или
гарантовању постојања важећег лекарског прегледа, a Клуб доставља на увид лиценцу
и/или важећи лекарски преглед надлежном Комесару такмичења у року од 48 часова.
Уколико се поклопе термини одигравања утакмица пионирки А1 и А3 лиге
истог клуба, утакмице се не могу одлагати због наступа тих играчица и у једној и у
другој екипи.
Члан 18.
Уколико се установи да играчи-це играју под лажним именом, аутоматски
подлежу дисциплинском поступку.
Члан 19.
Наступ тренера и статистичара условљен је лиценцирањем од стране органа који
спроводи такмичење. Ове такмичарске године сви тренери добијају лиценцу за вођење
утакмица уз подношење Радне дозволе. Уколико тренер или статистичар на утакмици
немају лиценцу, поступак је исти као и за играче-ице.
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Члан 20.
Наступ лекара и физиотерапеута условљен је лиценцирањем од стране органа који
спроводи такмичење. Основни услов за лиценцирање лекара и физиотерапута је
признавање звања према нормативним актима Медицинске комисије ОСС.
Уколико лекар или физиотерапеут немају лиценцу, поступак је исти као и за
играче-ице.
Члан 21.
За време трајања утакмице за записничким столом седе записничар, руковалац
електронским семафором (ако исти функционише), представник клуба-домаћина и
дежурни лекар.
За време трајања утакмице на клупама за резервне играче могу се налазити само у
записнику пријављени играчи-ице, први и други тренер, лекар и физиотерапеут или
статистичар. Укупан број чланова стручног штаба може бити 4 уколико је неко од њих
лекар или физиотерапеут, с,тим што је максималан број тренера 2, а осталих чланова
стручног штаба по 1. Услов за наступ статистичара на утакмици је наступ бар једног
тренера.
Члан 22.
За сваку утакмицу првог, другог судију и записничара одређује надлежни Врховни
судија, уз поштовање договорених принципа.
Сваки клуб, који изрази жељу да му највише двоје судија не буду делегирани,
обавезан је да поднесе писмени захтев са образложењем Комесару такмичења,
најкасније 15 дана пре почетка такмичења. Комесар такмичења разматра поднете
захтеве и доноси коначне одлуке по истим, а Клубове и УОС региона писмено
обавештава о донетим одлукама.
Члан 23.
Опрема играча-ица мора да одговара захтевима Међународних правила игре и сви
играчи-ице морају да имају једнообразну опрему (осим Либера), са исправном
нумерацијом дресова (није дозвољено да бројеви на дресовима буду исцртани
фломастером или залепљени фластером). Дозвољено је ношење медицинских рукава.
Гостујућа екипа (осим Либера) је обавезна да наступи у дресовима чија је основна
боја различита од основне боје дресова домаће екипе.
Члан 24.
Званично делегирање првог, другог судије и записничара објављује у Делегирању
надлежни Врховни судија.
Судије су обавезне да се пријаве домаћину у дворани у којој се игра утакмица
најкасније 1 сат пре заказаног почетка утакмице, а у комплетној судијској униформи
представницима клубова најкасније 30 минута пре заказаног почетка утакмице.
Уколико одређени први судија не дође на утакмицу, замениће га други судија, а
другог судију може да замени судија одговарајућег ранга, присутан у дворани и то само уз
обострану сагласност клубова, која се констатује, пре почетка утакмице, потписом оба
капитена у записнику.
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Члан 25.
Уколико на утакмицу не дође ни један од одређених судија, могу их заменити
двојица судија одговарајућег ранга, присутни у дворани, и то само уз обострану сагласност
Клубова, која се констатује, пре почетка утакмице, потписом оба Капитена у Записнику.
Ако не постоји сагласност клубова или нема могућности за замену једног или оба
судије, биће одређен нови термин за одигравање утакмице.
Члан 26.
За организацију и одигравање утакмица спроводи се Протокол за одбојкашке
утакмице Друге Лиге.
Члан 27.
После завршетка утакмице капитени обе екипе су обавезни да потпишу записник.
Записник се води у три примерка, од којих се оригинал шаље Комесару такмичења, а по
једну копију преузимају представници екипа. Уколико капитен екипе не жели да
потпише записник, први судија ће то регистровати у записнику, у рубрици
ПРИМЕДБЕ, а капитен и екипа ће сносити последице за свој поступак.
Члан 28.
На утакмицу и резултат утакмице, повреду Пропозиција такмичења и
Међународних правила игре, допуштена је Жалба.
Жалба мора бити најављена у Записнику са одигране утакмице и образложена
основним мотивима, одмах по завршетку утакмице, пре потписивања Записника.
Члан 29.
Писмено образложење Жалбе и потврда о уплати таксе морају се послати Комесару
такмичења најкасније 48 часова по одиграној утакмици. Уколико клуб одустане од
претходно најављене Жалбе, дужан је да о томе писмено извести Комесара такмичења у
року од 24 часа по одиграној утакмици.
Жалбе које не испуњавају наведене услове неће се узимати у поступак и одбациваће
се из формалних разлога.
Члан 30.
Најаве Жалби, које се односе на право наступа члана екипе, неисправност терена,
температуру ваздуха или светло, подносе се пре почетка утакмице.
Члан 31.
Комесар такмичења доноси Решење о Жалби најкасније 5 дана од дана пријема Жалбе.
Члан 32.
На решење Комесара такмичења може се уложити Жалба другостепеном органу, у року од
3 дана од дана пријема решења. Жалба другостепеном органу одлаже извршење казне,
осим у случају суспензије.
Другостепено решење по жалби мора бити донето у року од 8 дана од дана пријема
Жалбе.
Другостепено решење је коначно.
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Члан 33.
Званичним лицима на утакмицама припада такса за обављену дужност и путни трошкови
за путовање у одласку и повратку до места сталног боравка (исто важи и за утакмице које
су из било ког разлога прекинуте).
Уколико се утакмица не одигра, службеним лицима припада 50% од прописане таксе и
путни трошкови из овог члана.
Службена лица су дужна да приликом доласка на утакмицу користе најкраћу релацију за
путовање.
Признају се путни трошкови за коришћење аутобуса.
Члан 34.
Најкасније 1 сат пре одигране утакмице, Клуб-домаћин исплаћује таксе (уколико их није
уплатио на жиро-рачуне најкасније 3 дана уочи утакмице) и путне трошкове службеним
лицима на утакмици.
Клуб, који то не учини, подлеже аутоматској суспензији и санкцији за неизвршену
обавезу, коју изриче Комесар такмичења. У том случају службена лица су обавезна да
обаве своју дужност на утакмици, а Комесар такмичења је обавезан да првог радног
дана по одиграној утакмици измири новчане обавезе према службеним лицима.
Члан 35.
Укупан нето-износ такси службених лица по утакмици је:
ПРВЕНСТВО Региона Београда ЗА ЈУНИОРЕ-КЕ –
I и II судија 2 x 2.000,00 динара
Записничар

4.400,00 динара
400,00 динара

ПРВЕНСТВО Региона Београда ЗА КАДЕТЕ-КИЊЕ – 3.500,00 динара
I и II судија 2 x 1.600,00 динара
Записничар 300,00 динара
ПРВЕНСТВО Региона Београда ЗА ПИОНИРЕ-КЕ
I и II судија 2 x 1.300,00 динара
Записничар

2.800,00 динара
200,00 динара

Члан 36.
Комесар такмичења спроводи поступак, изриче суспензије, мандатне казне и казне за
прекршаје у такмичењу и повреде одредаба Пропозиција такмичења.
Члан 37.
Неизвршавање финансијских обавеза и уплата мандатних казни у предвиђеном односно
прописаном року повлачи аутоматску суспензију. Комесар такмичења изриче и санкцију
за неизвршену обавезу према Пропозицијама такмичења.
Члан 38.
Прекршаји учињени против одредаба Правилника о такмичењу и осталих прописа и
правилника ОСС, који нису обухваћени овим Општим Пропозицијама такмичења,
подлежу дисциплинској одговорности, према Правилнику о дисциплинској и материјалној
одговорности ОСС.
Комесар такмичења прикупља потребне доказе и подноси Пријаву за покретање поступка,
а поступак води Дисциплински судија.
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Члан 39.
Учесник такмичења, одстрањен до краја утакмице, аутоматски је суспендован и
кажњен забраном наступања на следећој утакмици Супер лиге, Прве и Друге лиге,
Регионалне, Општинске лиге и Лигама млађих категорија, уз предвиђену новчану
казну клубу за изречену санкцију.
Члан 40.
Клуб који из неоправданих разлога не наступи на 3 утакмице, искључује се из даљег
такмичења.
Члан 41.
У првенству Региона за млађе категорије, тренери сениорских екипа могу бити
тренери само једне екипе млађих категорија.
Члан 42.
Одредбе Правилника о такмичењу ОСС, Правилника о регистрацији одбојкашких
клубова ОСС, Правилника о регистрацији играча ОСС, Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности ОСС и осталих нормативних аката и одлука ОСС,
примењиваће се код свих питања која нису регулисана овим Пропозицијама.
Члан 43.
Тумачење ових Општих Пропозиција такмичења Лига млађих категорија даје Комесар
такмичења.
Члан 44.
Пропозиције такмичења лиге чине:
*

Опште Пропозиције такмичења Лига млађих категорија

*

Анекс Пропозиција такмичења лига за одређену такмичарску годину;

Члан 45.
Ове Опште Пропозиције такмичења Лига млађих категорија ступају на снагу даном
њиховог доношења.

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА ОСС
20. септембар 2016.год.
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АНЕКС ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ
Члан 1.
У Првенству могу да учествују играчице и играчи следећих годишта:
ЈУНИОРКЕ (1998.годиште и млађе)
ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ:

1.
2.
3.
4.
5.

STW
KRLJ
LSW
PTW
CZW

СТЕРИЈА – Београд
КРАЉ – Београд
LUCKY STAR – Београд
ПАРТИЗАН – Београд
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд
ЈУНИОРИ (1997.и млађи)
ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ:

1.
2.
3.
4.
5.

ZBG
MLD
PTM
CZM
LSM

ЖЕЛЕЗНИЧАР – Београд
МЛАДЕНОВАЦ – Младеновац
ПАРТИЗАН – Београд
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд
LUCKY STAR – Београд
КАДЕТКИЊЕ (2000.и млађе)
ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ:

I ГРУПА:
рб. Скр.
1. VZR
2. VLD
3. LSW
4. CRW
5. PTW

Eкипа
ВИЗУРА – Београд
VOLLEYLAND –Београд
LUCKY STAR – Београд
ЦРЊАНСКИ – Београд
ПАРТИЗАН – Београд

II ГРУПА:
рб. Скр.
1. CZW
2. LZR
3. ASW
4. AVL

Eкипа
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд
ЛАЗАРЕВАЦ – Лазаревац
АС – Београд
АВАЛА – Београд
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III ГРУПА:
рб. Скр.
1. ROW
2. ASB
3. BLW
4. BEG

Екипа
РОДА – Београд
АС БАТАЈНИЦА – Београд
БЛОК АУТ – Београд
БЕОГРАД – Београд

IV ГРУПА:
рб. Скр.
1. STW
2. IML
3. TNT
4. DUN

Екипа
СТЕРИЈА – Београд
ИМЛЕК – Београд
ТЕНТ – Обреновац
ДУНАВ – Београд
КАДЕТКИЊЕ Друга лига (2000.и млађе)
ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ:

I ГРУПА:
рб.
Скр.
1. PIO
2. VZR 2
3. KRLJ
4. ROW 3
5. DMB
6. FEČ

Екипа
ПИОНИР – Београд
ВИЗУРА 2 – Београд
КРАЉ – Београд
РОДА 3 – Београд
21.МАЈ – Боград
ФЕНИКС ЧУКАРИЧКИ – Београд

II ГРУПА:
рб.
Скр.
1. OBI
2. RBG
3. SPS
4. ROW 2
5. AKS
6. LSW 2

Eкипа
ОБИЛИЋ – Београд
РАДНИЧКИ БЕОГРАД – Београд
СПАС – Београд
РОДА 2 – Београд
АКАДЕМИЈА СИНГИДУНУМ – Београд
LUCKY STAR 2 – Београд

КАДЕТИ (1999.и млађи)
ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PTM
CZM
ZBG
ASM
BLM
LSM
ROM

ПАРТИЗАН – Београд
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд
ЖЕЛЕЗНИЧАР – Београд
АС – Београд
БЛОК АУТ – Београд
LUCKY STAR- Београд
РОДА – Београд
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ПИОНИРКЕ A1 (2002. И млађе)
ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ:

I ГРУПА:
рб. Скр.
1. ASB
2. LZR
3. LSW
4. ASW
5. PTW

Eкипа
АС АТАЈНИЦА – Београд
ЛАЗАРЕВАЦ – Лазаревац
LUCKY STAR – Београд
АС – Београд
ПАРТИЗАН – Београд

II ГРУПА:
рб. Скр.
1. IML
2. STW
3. VLD
4. VLT
5. OBW

Eкипа
ИМЛЕК – Београд
СТЕРИЈА – Београд
VOLLEYLAND – Београд
VOLLEY TREND – Београд
ОБРЕНОВАЦ – Обреновац

III ГРУПА:
рб. Скр.
1. VZR
2. BLW
3. BEG
4. MLW
5. BGV
IV ГРУПА:
рб. Скр.
1. ROW
2. CZW
3. TNT
4. AKS
5. RES

Екипа
ВИЗУРА – Београд
БЛОК АУТ – Београд
БЕОГРАД – Београд
МЛАДЕНОВАЦ – Младеновац
БГ ВОЛЕЈ – Београд

Екипа
РОДА – Београд
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд
ТЕНТ – Обреновац
АКАДЕМИЈА СИНГИДУНУМ - Београд
РЕСНИК – Београд
ПИОНИРИ (2001.и млађи)
ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AS
CRM
PTM
BLM
ZBG
MLM
STM
CZM
ROM
LSM

АС – Београд
ЦРЊАНСКИ – Београд
ПАРТИЗАН – Београд
БЛОК АУТ – Београд
ЖЕЛЕЗНИЧАР – Београд
МЛАДЕНОВАЦ – Младеновац
СТЕРИЈА – Београд
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд
РОДА – Београд
LUCKY STAR – Београд
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ПИОНИРКЕ A3 (2003.-2004.)
ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CZW 2
VZR 2
ASB 2
DMB
BEG 2
LZR 2
ROW 2
TNT 2
SPS
BLW 2
LZR 3
VZR 3
AKS 2

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 2 – Београд
ВИЗУРА 2 – Београд
АС БАТАЈНИЦА – Београд
21.МАЈ – Београд
БЕОГРАД 2 – Београд
ЛАЗАРЕВАЦ 2 – Лазаревац
РОДА 2 – Београд
ТЕНТ 2 – Обреновац
СПАС – Београд
БЛОК АУТ 2 – Београд
ЛАЗАРЕВАЦ 3 – Лазаревац
ВИЗУРА 3 – Београд
АКАДЕМИЈА СИНГИДУНУМ 2 – Београд

ВИСИНА МРЕЖА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
ПИОНИРКЕ*****
КАДЕТКИЊЕ*****
ЈУНИОРКЕ*****

ПИОНИРИ*****
КАДЕТИ*****
ЈУНИОРИ*****

215 cm
224 cm
224 cm

230 cm
243 cm
243 cm

Члан 2.
Клуб који преда утакмицу без борбе, или се утакмица не одигра његовом кривицом,
обавезан је да уплати ОС Београда износ од 10.000,00 динара.
Кажњени клуб је обавезан да цео износ уплати до наредног кола, у противном,
утакмицу наредног кола и све друге до извршења обавезе, губе службеним резултатом.
Од уплаћеног износа ОС Београда исплаћује трошкове службеним лицима.
У случају одустајања од такмичења (и када уплати пријавнину), клуб који
одустане обавезан је да уплати Одбојкашком савезу Београд износ од 60.000,oo
динара.
Члан 3.
Санкције за судије, као и за све учеснике такмичења доноси Комесар такмичења
ОС Београда.
Члан 4.
Санкције за учињене прекршаје:
а) Неблаговремена пријава утакмице

– 1.000,00 дин.

Б) Недостављање тражених изјава, докумената, потврда, уплата такси и жалби
–
1.000,00 дин.
Ц) Неизвршавање финансијских обавеза

– 1.000,00 дин.
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Д) Непрописне таблице за замену играча

-

900,00 дин.

e) Писање неумесних примедби у записнику, одустајање од најављене жалбе
2.000,00 дин.
Ф) Непрописна опрема играча(бројеви залепљени фластером или исписани фломастером),
непрописан терен за игру
- 1.000,00дин.
Г) Пропусти судија

- 800,00-2.000,00 дин.

Х) Неизвршавање обавеза по чл. 12-20., чл.23. и чл.27. Општих пропозиција такмичења
-2.500,00-4.000,00 дин.
И) Неоправдано кашњење почетка утакмице, неоправдано кашњење доласка на утакмицу,
самовољна промена термина утакмице и сале
- 2.000,00 дин.
Ј) Ометање рада судија и записничког стола

- 2.000,00дин.

К) Бацање меких предмета на терен

-1.500,00дин.

Л) Бацање тврдих предмета на терен

- 3.000,00дин.

М) У тежим случајевима неспортског понашања – вређање гостујуће екипе или службених
лица, следи забрана играња на том терену, или играње без публике 1-2 утакмице, уз
новчану казну
- 10.000,00 дин.
Н) За улазак гледалаца на терен и извршен напад на играче и чланове стручног штаба
или службених лица, изриче се казна забране играња на свом терену 2-4 утакмице и
новчана казна
- 15.000,00-25.000,00дин.
o) За виновнике прекида утакмице - новчана казна клубу -

- 25.000,00 дин.

П) Неспортско понашање учесника такмичења
 црвени картон
 искључење
 одстрањење

1.000,00 дин.
2.000,00 дин.
4.000,oo дин.

Против одстрањеног члана екипе,покреће се дисциплински поступак и аутоматски
је суспендован. Одстрањени члан екипе је у обавези да одмах после утакмице, а на
захтев службених лица, достави изјаву у писаном облику о учињеном прекршају првог
радног дана после одигране утакмице у канцеларију ОС ________________________.
Р) Тежи дисциплински преступи учесника такмичења:
6.

Неспортско понашање и покушај напада уз претњу играчима, члановима
стручног штаба и службеним лицима:
15

15-30 дана забране наступа на утакмицама свих категорија и новчана казна
- 8.000,00 – 10.000,00 динара.
2. Учесник међусобног обрачуна:
40 дана забране наступа на утакмицама свих категорија и новчана казна
- 10.000,00-20.000,00 динара
3. Виновник међусобног обрачуна играча:
6-12 месеци забране наступа и новчана казна
- 20.000,00-30.000 динара
Новчане казне за своје играче, тренере, лекаре и физиотерапеуте измирује клуб.
С) Неизвршавање обавеза по одлуци Комесара такмичења ОСБ (за исти прекршај) повлачи
казне:
Први пут
1.500,00 дин.
Други пут
3.000,00 дин.
Трећи пут
4.500,00 дин.

Члан 5.
Такса на жалбу првостепеном органу износи 8.000,00 динара а другостепеном
органу 15.000,00 динара.
Члан 6.
Клуб који не добије од противничке екипе информацију о термину утакмице,
најкасније 8 дана пре почетка утакмице, обавезан је да се преко Комесара
такмичења или канцеларије ОС Београда информише о распореду одигравања
утакмица, у противном, сноси последице које настану због пропуста у информисању.
Клуб који не благовремено (у року краћем од 15 дана) пријављује термин одигравања
утакмице, дужан је да достави термин утакмице најкасније 8 дана пре почетка утакмице
путем факса или електронском поштом : гостујућој екипи, канцеларији ОС Београда –
Комесару такмичења.
Клубови који буду тражили померање термина већ заказане утакмице,
морају у писаној форми да доставе захтев Комесару такмичења, а противничка
екипа, такође у писаној форми, мора доставити сагласност за померање термина већ
заказане утакмице.
Клуб може да тражи одлагање утакмице од Комесара такмичења само
у случају болести више од 50% лиценцираних играча-ица, уз писмени доказ који је
оверен од стране школског или спортског лекара.
Члан 7.
Првенство OC Београда за млађе категорије почиње према распореду такмичења
Одбојкашког савеза Београда за такмичарску 2016/2017. Годину.
29.септембар 2016.год.
ОС БЕОГРАДА
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