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ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПО ДИСЦИПЛИНАМА 

 

 

МАЛИ ФУДБАЛ 

 

Такмичење се организује само у мушкој конкуренцији. На списку учесника у 

такмичењу се може наћи максимум 10 играча. Да би екипа могала да почне утакмицу, на 

терену се мора налазити 6 играча од којих је један голман, с тим да утакмица може да почне 

ако један од тимова има најмање пет играча на терену. Утакмица траје 2х15 минута са 

паузом у полувремену у трајању од 5 минута. Свака екипа има право на по један тајмаут за 

свако полувријеме. Попис пријављених играча се не може мијењати у току такмичења. Број 

измјена играча на једној утакмици није ограничен. Замењени играч може поново ући у игру 

током трајања утакмице на којој је замјењен.  

Такмичење се одржава по групама или по куп – систему, у зависности од пријава. У 

случају нерјешеног резултата након истека регуларног времена, изводе се пенали док се не 

добије победник. У првој серији свака екипа изводи по 3 (три) пенала наизмјенично а ако је 

и након тога резултат нерјешен изводи се наизмјенично по један пенал док се не добије 

побједник.  

 

 

КОШАРКА 

Такмичење се организује само у мушкој конкуренцији. Минималан број играча у 

екипи је 5 а максималан 10. Ако се екипа не појави на терену на знак судије у року од 3 

минута, губи меч са 20:0. Утакмица траје 2х10 минута са паузом у полувремену у трајању 

од 5 минута, до полуфинала. Од полуфинала до краја такмичења утакмица се игра 2x15 

минута са паузом у полувремену у трајању од 10 минута. Попис пријављених играча се не 

може мијењати у току такмичења. 

Играч који направи 5 личних грешака у току једног меча искључује се до краја меча. 

Играч који направи двије неспортске грешке у току једног меча искључује се до краја меча. 

Такмичење се одржава по куп - систему: у случају неријешеног резултата након 

истека регуларног времена, игра се продужетак у трајању од 5 минута. У случају поновног 

неријешеног резултата игра се нови продужетак, све до побједе једне од екипа. 
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БАСКЕТ 

 

Баскет се игра по куп систему. Такмичење се одржава у женској конкуренцији. 

Турнир у баскету се игра 3 на 3, док су четврти и пети члан екипе резерве. Ако се екипа не 

појави на терену на знак судије у року од 3 минута, губи меч са 16:00. Бацањем новчића се 

одлучује која екипа ће прва добити лопту. Лопта припада другој екипи након сваког 

постигнутог коша. Уколико нападачка екипа освоји лопту, може да настави напад без 

обавезе да дода лопту иза линије три поена пре него пође у напад. Лопта се послије сваке 

одлуке судије убацује у игру са стране и пре шута на кош морају је додирнути два нападача. 

Након сваке промијене посједа лопте, она се мора додати иза линије за три поена. 

Свака екипа има право на два тајмаута од 60 секунди. Вријеме игре се не зауставља 

током трајања тајмаута. Вријеме се зауставља само у случају да је тајмаут узет у посљедња 

три минута меча. Нема ограничења у броју измјена играча. Измјене се врше послије коша 

или док је лопта ван терена. Вријеме напада је 30 секунди. По истеку 20 секунди судија 

упозорава да има још 10 секунди за напад. Ако напад није завршен у року од 30 секунди, 

лопту добија противничка екипа. 

Право приговора на судијске одлуке има само капитен. Утакмицу суди један судија 

који доноси све одлуке. У случају „мртве лопте“ судија подбацује лопту на линији 

слободног бацања. Након сваке личне грешке лопта се убацује са стране послије уручења 

од стране судије. Екипа је у бонусу послије четврте екипне грешке и тада се за сваку 

наредну изводе слободна бацања. Екипа може бити на терену са најмање два играча. Сваки 

успјешан погодак вреди 1 поен. Кош постигнут иза линије за три поена вриједи 2 поена. 

Игра траје максимално 10 минута или до 16 поена. 

У случају нерешеног резултата у регуларном току меча изводе се слободна бацања 

(свих пет играча по једном). Ако је и тада неријешено екипе наизмјенично изводе по једно 

слободно бацање. Судија бацањем новчића одређује екипу која прва изводи бацања.  

 

 

Личне грешке: 

У случају туче обје екипе се искључују са такмичења. Неспортска грешка се 

кажњава једним слободним бацањем и посједом лопте. Играч који направи двије 

неспортске грешке искључује се до краја меча. Ако је играч фаулиран у шуту добија 

слободно бацање, осим ако из тог шута постигне погодак-тада нема слободног бацања. 

Послије коша лопту добија противничка екипа. Играч који направи 4 личне грешке у току 

једног меча мора бити замијењен. Екипа губи утакмицу са 16:0 ако остане само са једним 

играчем. 
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ОДБОЈКА 

 

На игре се могу пријавити искључиво мјешовите екипе, односно екипа која ће 

играти на терену мора да чини најмање 3 мушка и 3 женска играча или 2 мушка и 4 женска 

играча. По екипи се може пријавити највише 8 играча. Играчи могу играти искључиво за 

једну екипу. Утакмица може почети ако свака екипа има у пољу најмање 6 играча. 

Размак између горњег руба мреже и тла ће бити између 2,24 и 2,43 метра, што су 

висине мреже код женске односно мушке одбојке. Екипе које ће учествовати могу имати 

замјене (мушки не могу мијењати женске играче, као ни женски играчи мушке). 

Утакмице ће се играти на два добијена сета до 25 поена без разлике, а највише се 

може одиграти три сета, с тим да је трећи сет до 15 поена без разлике. Свака екипа може 

затражити у једном сету два пута по 30 секунди (time-out). Нема техничких time-outa. Ако 

се екипа не појави на терену на знак судије у року од 3 минута, губи меч са 2:0. 

 

ТЕНИС 

 Мечеви се одигравају према правилима Међународне Тениске Федерације (ITF). 

Што је више могуће примјењивати општа правила FAIR PLAY-a. Мечеви се играју у 

дворани „Хангар“ у терминима у којима се договоре пријављени играчи у периоду од 15 до 

19 часова. Поред званичног термина постоји могућност одигравања меча у резервном 

термину. Играч има право да откаже меч у раније договореном термину најкасније 3 сата 

прије почетка меча. Уколико правовремено не обавијести противника са којим је договорио 

меч исти губи службеним резултатом без права одигравања новог меча. Бацањем кованице 

се одређују стране и играч који има почетни сервис или договором играча Нема замјена 

лоптица током трајања меча осим ако за то не постоји сагласност оба играча.  

Мечеви се играју на 9 добијених гемова. У случају резултата 8:8 игра се тај - брејк. 

Уколико неки од играча из било ког разлога прекида одигравање меча (повреда или неки 

други разлог), исти губи резултатом 9: број освојених гемова у тренутку прекида. Уколико 

до прекида меча дође због истека термина у коме се меч одиграва меч се може наставити у 

сљедећем термину од резултата који је био у тренутку прекида, а све у координацији са 

противником и организаторима такмичења. 

 Побједа носи 3 бода, пораз 1 бод, неодиграни меч 0 бодова (службени резултат је 4:0).  

Резултат пријављује побједник меча најкасније два дана послије истека термина 

предвиђеног за одигравање меча. Код одређивања пласмана у случају да играчи на крају 

лиге имају исти број бодова гледа се:  

1. Међусобни скор 

2. Гем разлика 

3. Жријебом се одређује пласман. 

 Четири првопласирана играју play off: 1-4, 2-3. Побједници играју за прво мјесто а 

поражени за 3 мјесто. 
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СТОНИ ТЕНИС 

Стони тенис се игра у мушкој и женској појединачној конкуренцији. Игра се на два 

добијена сета. Сет се игра до 11 поена са обавезном разликом од 2 поена. Играчи сервирају 

наизмјенично по два поена. Уколико приликом сервиса лоптица додирне мрежу сервис се 

понавља, уколико је осим додиривања мрежице сервис био исправан. Број понављања 

сервиса након неца је неограничен. Код измјене удараца лоптица мора прво ударити у сто.  

У зависности од броја такмичара формираће се групе.  

Игра се на директно испадање. 

 

 

ШАХ 

Шах се игра у појединачној конкуренцији. Мушка и женска конкуренција нису 

раздвојене. Поштоваће се FIDE правила. Темпо по играчу је 15 минута. Играчи морају 

потврдити пријаву пола сата прије почетка првог меча судији. Игра се Бергеров систем, 

број кола је одређен бројем пријављених такмичара. У случају да буде пријављено више од 

10 такмичара игра се Швајцарски систем од 7 кола. У случају да више играча дијели 

одређено мјесто са истим бројем бодова, одлучиваће додатни критеријуми. Уколико су сви 

додатни критеријуми једнаки играће се додатне партије по 5 минута које ће одлучити о 

пласману такмичара. За вријеме трајања партије није дозвољено кориштење мобилних 

телефона.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

 

 

 


