
 
:: СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА ::  

:: СЕКТОР ЗА СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ :: 
ОРГАНИЗУЈЕ 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 
СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈАБЛАНИЧКОГ 

ОКРУГА, КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДИГРАТИ У ПЕРИОДУ АПРИЛ-МАЈ 2012. ГОДИНЕ. 
 

Сектор за спорт, рекреацију и туризам (ОРГАНИЗАТОР) после деценијске паузе организује спортска такмичења за чланове 

СОЈО-а у циљу јачања међусобних односа, психо-физичких способности, развијања спортског духа, али и као подстерк и 

инспирацију за још боље резултате у професионалном и синдикалном раду.  
 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЕКИПА И ТАКМИЧАРА  
 

1. У ОПШТИНАМА: Власотинце, Црна Трава, Бојник, Лебане, Медвеђа и у ГРАДУ Лесковцу, „општински ранг“ 

такмичења ће се одржати у локалној организацији. Победник у сваком предвиђеном спорту у општини учествује на 

„окружном рангу“ такмичења. Уколико у некој општини постоји само једна пријављена екипа у некој спортској 

дисциплини, она је аутоматски учесник „окружног“ такмичења у тој спортској дисциплини. 

2. Организатор дозвољава да екипе сачињавају само такмичари (чланови Синдиката образовања) из својих образовних 

установа. 

3. Организатор  је замислио систем такмичења тако да екипа може имати  минимално две пријављене жене у свом 

саставу од којих  бар једна мора бити на терену у току утакмице.  

4. Правила такмичења су прописана републичким спортским струковним савезима датих спортских дисциплина, с тим 

што је организатор предвидео једну специфичност: 1) сваки поен, кош, гол... који постигне такмичар женског пола 

важи дупло; 2) сваки поен, кош, гол... „мешовите“ екипе против „чисто-мушке“ екипе важи дупло. 

5. Синдикалне организације су дужне да изврше пријаву екипа по спортовима до 06.04.2012. а састав својих екипа до 

18.04.2012. и то електронским путем на мејл sindikat@le.org.rs. Пријава треба да садржи назив синдикалне 

организације, број екипа по дисциплини број такмичара по екипи и њихова имена и презимена. 

6. Сектор за спорт и рекреацију је обавезан да  до 19.04.2012. обавести све пријављене синдикалне организације о броју 

пријављених екипа, систему такмичења и комплетном распореду такмичења са сатницама и местом одржавања. 

7. Такмичења почињу у недељу, 22.04.2012. у свим општинама по локалном распореду и сатници и трајаће до краја 

маја 2012. године, када ће бити организована завршница окружног такмичења и свечана подела одличја.  

8. Измене састава екипа су могуће само у изузетним случајевима из оправданих разлога . 

9. Место одржавања такмичења су спортске сале основних и средњих школа искључиво недељом по одређеној 

сатници, а за пливање и куглање обезбедићемо простор СРЦ ”Дубочица”.  

10.  Котизација за учешће на СПОРТСКИМ ИГРАМА износи  50 динара по учеснику по утакмици (број учесника у 

екипи подразумева све играче-и резерве,  пријављене у такмичарској пријави). На пример ако одређена Синдикална 

екипа има уредно пријављених 10 такмичара, дужна је да изврши уплату од 500 дин. за сваку утакмицу, без обзира 

да ли је на утакмицу дошло свих 10 такмичара или мање. 

11. Будући да СПОРТСКЕ ИГРЕ мора представљати неко правно лице због разних организационих трошкова и плаћања, 

организатор именује Синдикалну организацију – СИНДИКАЛНОГ ДОМАЋИНА за сваку годину, уз сагласност. 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА  
Макс. број 

игр - рез. 

Баскет 5+5 

Одбојка   6+6 

Куглање 4+4 

Мали фудбал        6+6 

Пикадо 4+4 

Стони тенис          4+4 

Пливање штафета 4x50 

слободним стилом 
4+4 

Шах 2+2 

Котизација покрива: организационе трошкове; 

дипломе и пехаре за сваку од прве три пласиране 

екипе по дисциплини у округу; коришћење свих 

отворених и затвотрених терена;  

 

Котизација не покрива: Ангажовање стручних 

спортских судија; лекарско дежурство; заједничку 

свечану вечеру на крају спортских сусрета.  

Рекете за стони тенис доносе сами такмичари;  

 

Начин плаћања: Приликом пријаве екипа по екипи и  

сваки следећи пут бар два дана пре утакмице. Плаћање 

се врши искључиво на рачун СИНДИКАЛНОГ 

ДОМАЋИНА такмичења.   

Контакт телефон за председнике Синдикалних  

организација и све заинтересоване: 069/1697750, мр 

Ивица Поповић, потпредседник ОЈОСОС. 
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