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РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука 

Тел.: 051/305-900 |Web: unibl.org | Email: rsi@unibl.rs 
 

 

 

У П У Т С Т В О 
 ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ РАДНИЧКИХ СПОРТСКИХ 

ИГАРА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 

 

I ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 1. 

У циљу популаризације и развоја универзитетског спорта и укључивања што већег 

броја запослених на Универзитету у Бањој Луци у активно и континуирано бављење спортом 

и рекреацијом, организују се Радничке спортске игре Универзитета у Бањој Луци, у даљем 

тексту РСИ УНИБЛ. 

 

Члан 2.  

Такмичења ће се проводити у складу са овим Упутством и осталим актима која ће 

регулисати што квалитетнију организацију манифестације, а прописана су од стране 

Организационог одбора. 

За све што није предвиђено наведеним актима, примјењиваће се правила гранских 

савеза одређеног спорта. 

 

Члан 3. 

Манифестацију организује Организациони одбор Радничких спортских игара 

Универзитета у Бањој Луци, са задужењима по спортовима, које именује ректор 

Универзитета у Бањој Луци.  

 

Члан 4. 

РСИ УНИБЛ ће се одржати у следећим спортовима: 

1. Одбојка (мјешовито); 

2. Баскет (3 на 3) Ж; 

3. Кошарка (М);  

4. Мали фудбал (М); 

5. Тенис (М + Ж); 

6. Стони тенис (М +Ж) и 

7. Шах (мјешовито). 
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Члан 5. 

Радничке спортске игре Универзитета у Бањој Луци одржаваће се сваке године у 

октобру мјесецу, а распоред мечева ће бити објављен на сајту Универзитета, а након 

жријебања пријављених екипа. 

 

Члан 6. 

Мјесто одржавања спортских такмичења су затворени спортски објекти Универзитета 

(Универзитетска спортска дворана и дворана „Хангар“), а сједиште Организационог одбора 

је у Универзитетској спортској дворани. 

 

 

II УЧЕСНИЦИ И ПРАВО УЧЕШЋА 

 

Члан 7. 

Право наступа имају сви запослени у организационим једницама Универзитета у 

Бањој Луци и могу искључиво наступати за организациону јединицу у којој су запослени. 

Доказ о праву наступа доказују организационе јединице овјереним списком такмичара од 

стране овлаштеног лица организационе јединице.  

На такмичењима у екипним и појединачним спортовима могу наступити само 

такмичари чији је идентитет службено утврђен личним документом прије утакмице. 

Идентитет играча утврђује записничар или судија уз присуство капитена и то прије почетка 

утакмице. Такмичар чији индетитет није утврђен не може наступити. 

 

Члан 8. 

Учесници су обавезни да се придржавају правила јавног реда и мира у складу са 

Законом и интерним актима Универзитета у Бањој Луци.  

Чланови Организационог одбора надгледаће регуларност такмичења и понашање на 

теренима и доносити мериторно спорне одлуке већином гласова присутних чланова 

Организационог одбора, након реферисања компетентног координатора о спорном догађају. 

Учесници који буду нарушавали фер плеј, биће санкционисани удаљавањем са 

борилишта и забраном наступа на РСИ УНИБЛ. 

 

 

III ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 9. 

Систем такмичења зависи од броја пријављених екипа и донијеће се у складу са 

правилима игре сваког спорта појединачно. 

Пријаве за учешће на РСИ УНИБЛ се подносе на прописаним обрасцима, који ће, 

заједно са упутством за пријаву, бити јавно објављени на WEB страници Универзитета у 

Бањој Луци, о чему се стара Организациони одбор.  
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Члан 10. 

Делегирање службених лица и контролу њиховог рада врше координатори спорта, 

свако за свој спорт, а који су чланови Организационог одбора.  

 

Члан 11. 

Суђење је аматерско и вршиће се од стране наставног особља Факултета физичког 

васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци или других компетентних лица, а по 

одобрењу ректора.  

 

Члан 12. 

Екипа која не дође на такмичење утакмицу губи службеним резултатом. Уколико 

екипа два пута изостане (уколико се ради о такмичењу у групама) то повлачи 

дисквалификацију и губитак свих утакмица без борбе тј. све утакмице се региструју 

службеним резултатом у корист противника. 

 

Члан 13. 

Свако неспортско понашање биће санкционисано од стране главног судије и 

потпредсједника Организационог одбора или једног од координатора за ту спортску 

дисциплину.  

Вријеђање противника, викање, бацање спортског реквизита, физичко сукобљавање и 

слично, биће кажњено.  

Наведна лица из става 1. овог члана имају право да дисквалификује учесника уколико 

се неспортски понаша (радње описане у ставу 2. овог члана), а у случају физичког 

сукобљавања имају право да забране учествовање на сљедећим Радничким спортским играма 

Универзитета у Бањој Луци. 

 

Члан 14. 

У случају ако екипе или појединци уложе жалбу, дужни су је поднијети писменим 

путем најкасније сљедећи дан до 12.00 сати Организационом одбору РСИ УНИБЛ, те исту 

најавити службеном лицу такмичења уписивањем у записник након завршетка утакмице. 

 

Члан 15. 

Ако је утакмица морала бити прекинута из оправданих разлога који се нису могли 

отклонити (нестанак електричне енергије, пожар, потрес и др.), о чему одлучује судија, 

одиграће се нова утакмица, уколико је до прекида дошло прије истека 80% регуларног 

времена одређеног за игру. Ако је утакмица прекинута по истеку 80% регуларног времена 

одређеног за игру, регистроваће се постигнутим резултатом. 
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IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

Организациони одбор донијеће пропозиције такмичење за сваку спортску дисциплину 

из члана 4. овог Упутства. 

 

Члан 17. 

Ово Упутство биће јавно објављено на WEB страници Универзитета у Бањој Луци, а 

за тумачење истог надлежан је Организациони одбор РСИ УНИБЛ. 

 

 

У Бањој Луци, 16.09.2016. године 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

 

 

 


