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П Р А В И Л Н И К   И Г А Р А 

 

 

Члан 1. 

Спортске игре Синдиката образовања Србије Јабланичког округа представљају 

манифестацију спорта, рекреације и дружења и одржавају се сваке године. 

    

Члан 2. 

Спортске игре организује Синдикат образовања  Србије Јабланичког округа –сектор за 

спорт и рекреацију а организационе послове обавља Организациони одбор Спортских 

игара. 

 

Члан 3. 

Спортске игре се одржавају у следећим дисциплинама: 

 

МЕШОВИТЕ  ЕКИПЕ   

 

-мали фудбал  

-одбојка                                                                               

-баскет                                                                                 

-стони тенис                                                                      

-шах                                                                                     

-пикадо 

-куглање                                                                              

-пливање 50 м 

- велики тенис 

 

Организациони одбор може одредити и друге дисциплине мешовитих екипа. 

Екипе могу бити и „чисто“ мушке и „чисто“ женске. 

 

     

Члан 4. 

Финансирање игара се врши из следећих извора: 

Спонзорстава, средстава послодаваца, котизације, наменски издвојених средстава 

Синдиката образовања-Регионалног центра Лесковац, и синдикалних организација на 

територији и других извора. 

 

 

Члан 5. 

О месту, датуму, материјалним условима и другим појединостима у вези игара, одлуку 

доноси Организациони одбор о чему обавештава учеснике.  

 

 

 

                                                          

 

 



Члан 6. 

Послове организовања игара врши организациони одбор у саставу од  3 члана  кога 

бира и именује одбор за спорт и рекреацију Синдиката образовања Србије Јабланичког 

округа на 2 године, а може бити и у проширеном саставу, о чему одлучује сам Одбор. 

Организациони одбор бира председника. 

Организациони одбор формира такмичарску комисију од 3 члана, од којих су 2 члана из 

састава Одбора, а једног члана именује Председнишство Синдиката образовања Србије 

Јабланичког округа. 

 

Члан 7. 

Право учешћа имају чланови Синдиката образовања Србије Јабланичког округа и 

чланови Синдиката из иностранства са којим Синдикат образовања Јабланичког округа 

има потписан Споразум или Уговор о сарадњи. Свака школа-установа може 

учествовати у свим спортским дисциплинама са највише две екипе. Одлуку о учешћу 

свих екипа верификује Организациони одбор. Екипе наступају под називом школе-

установе . 

Учесник свој индитет доказује личном картом и потврдом школе-установе о запослењу. 

                                                            

Члан 8. 

Попуњена пријава за учешће доставља се организационом одбору у назначеном року 

Позива на Спортске игре. 

 

Екипа пријављена након рока неће бити уврштена у систем такмичења. 

 

Попуњена пријава мора садржати назив екипе, спортске дисциплине, укупан број 

учесника и број такмичара.  

 

Члан 9. 

Сва такмичења на спортским играма спроведе се по правилима игре одговарајућих 

дисциплина уз примену следећих пропозиција: 

 

МАЛИ ФУДБАЛ 

-Утакмица се игра између две екипе од којих свака има 6 играча, укључујући голмана. 

-Замене се могу вршити на свакој утакмици а највећи број резервних играча је 5. 

-Ако због искључења било која екипа остане са мање од 3 играча утакмица се прекида. 

-Казна за неспортско понашсање су 2 и 5 минута и искључење до краја утакмице. 

-Трајање игре је 2 пута по 10 минута а одмор између полувремена је 5 минута. 

-Голман не може да ухвати лопту руком, ако му саиграч врати лопту ногом. 

-Аут се изводи ногом иза попречне линије, а пенал се изводи са 7 метара. 

-Уколико се утакмица заврши нерешеним разултатом изводе се 3 пенала а ако и тада 

буде нерешено изводи се по један пенал наизменично док се не добије победник. 

-Систем ткмичења ће одредити Организациони одбор зависно од броја екипа. 

 

 

ОДБОЈКА 

      -Свака екипа има по 6 играча у пољу. 



 -Одбојка се игра на отвореном терену на бетону и у сали ако је лоше време и                              

велики број екипа. 

      -Утакмице се играју на 2 добијена сета. 

      -Сваки сет се игра по 15 поена до два поена предности, евентуални трећи 

        одлучујући сет се игра до 10 поена. 

     -Систем такмичења ће одредити Организациони одбор зависно од броја екипа. 

 

 

БАСКЕТ 

 -Екипа броји 3 члана. 

 -Екипе могу  бити и чисто мушке и чисто женске  са правом од 5 измена. 

 -Утакмице се играју 2 X 10 мин . У случају нерешеног резултата изводе се по три 

слободна бацања, ако и тада нема победника изводи се по једно слободно бацање док 

неко не промаши.  

 -После 5-ог екипног фаула је бонус и изводи се једно слободно бацање. 

 -После сваког постигнутог коша, лопту убацује противничка екипа. 

 -Свака екипа има право на један тајм-аут по полувремену.  

 -Систем такмичења ће одредити Организациони одбор зависно од броја екипа. 

 

СТОНИ ТЕНИС 

      - Екипа броји 2 члана, плус 1 резерва. 

      - Игра се у 2 добијена сета, а сваки сет до 11 поена са два разлике. 

-У случају нерешеног резултата у два меча играће се трећи меч у паровима до два поена 

предности. 

      - Систем такмичења ће одредити Организациони одбор зависно од броја екипа. 

 

 

ШАХ 

  - Екипа броји 2 члана и максимално 1 резерву. 

  - Шаховски турнир се игра екипно са једном победом на табли по Швајцарском 

систему ФИДЕ за убрзани шах. Време сваког играча је 10 минута по мечу. У случају 

нерешеног резултата оба играча, игра се трећи одлучујучи меч на трећој табли. 

  -Турнир се игра по строго утврђеној сатници. Померење термина или одлагање меча 

није могуће а пријављена екипа може наступити ако за игру има спремног најмање 1 

играча. Првоименована екипа у паровању има беле фигуре на 1. и 3. Табли. 

 - Судија и руководилац такмичења морају строго поштовати сатницу такмичења и све 

мечеве стартовати на време. Екипа која не одигра меч губи га службеним разултатом 

2:0. 

- Жена у екипи има 5 мин. више времена у игри као бенефит екипе која има жену у 

саставу своје екипе. 

 -Игра се по куп систему. 

 -Победник такмичења је екипа која победи у финалном мечу.   

 -Играч за екипу добија 1 бод за победу, пола бода за реми и 0 бодова за пораз. 

 

Члан такмичарске комисије не може учествовати у решавању спора у којем је једна 

страна његова екипа. 

 



    

 

ПИКАДО 

 -Екипа има 3 такмичара. 

 -Све мете морају бити исте, постављене на висини од 175 цм а на удаљености од 3м од 

такмичара. 

 -Сваки такмичар баца 5 пробних бацања и 2 серије по 5 бацања за резултат, после 

судијског знака. 

 -После сваког хица резултат се обележава. 

 -Уколико две или више екипа имају исти број кругова, победник је екипа која има 

више погодака у центар. 

-Ако је и то идентично, бодује се задња серија. 

- За сваку жену се додају по две стрелице које се вреднују у збиру бодова у крајњем 

резултату  као бенефит екипе који има жену у саставу своје екипе. 

 

 

ПЛИВАЊЕ 

-Екипа има 4 такмичара. 

- Плива се 4 x 25 метра слободним стилом.  

- Вреднују се најбоља постигнута времена екипа и на основу тога се проглашавају 

пласмани екипа. 

- За сваку жену се одузима 5 секунди од резултата као бенефит екипе који има жену у 

саставу своје екипе. 

 

КУГЛАЊЕ 

Екипа има 3 такмичара. 

 Сваки играч има пробну серију од три кугле, након тога се бацају две серије по три 

кугле за игру. 

Победник је екипа која има највише одвојених бодова. 

За сваку жену додају се по две кугле на крају игре, које се вреднују у збиру бодова у 

крајњем резултату, као бенефит екипе који има жену у саставу своје екипе. 

 

ВЕЛИКИ ТЕНИС 

Екипа броји 2 члана, плус 1 резерва. 

- Игра се у 2 добијена сета, а сваки сет до 4. гема до два поена разлике.  

-У случају нерешеног резултата у два меча играће се трећи меч у мешовитим паровима 

у четири гема, а након тога ако је нерешено играће се тајм брек до четири поена и 

разликом од два поена. 

 - Систем такмичења ће одредити Организациони одбор зависно од броја екипа. 

 

 

                                                    

 

Члан 10. 

У спортским играма Синдиката образовања Србије Јабланичког округа учествују 

МЕШОВИТЕ екипе. Права учешћа имају и чисте истородне екипе. 

У спортовима са лоптом ( кошарка, одбојка, мали фудбал ):  



1) сваки поен, кош, гол... који постигне такмичар женског пола, ако су обе екипе 

мешовите, важи дупло;  

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

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

4) сваки поен, кош, гол... „чисто-женске“ екипе против „чисто-мушке“ екипе важи 

троструко.  
У спортовима где екипу чине два такмичара (стони тенис, велики тенис), играју 

истородни такмичари, а ако су различитог рода тада се жени сваки поен рачуна дупло.  

Евентуални трећи одлучујући меч играју најбољи играчи из екипа без бенефитних 

поена.  

Члан 11. 

А) Уколико се установи да су за екипу у било којој спортској дисциплини, наступали 

чланови који нису имали право наступа, екипа се у тој дисциплини дисквалификује, 

резултати се поништавају а екипи школе-установе одузима се 10 бодова у бодовању за 

укупни пласман. 

Б) Ако екипа не дође на одређено време на заказани сусрет, после 10 минута чекања, 

судија проглашава победника службеним резултатом. 

Ц) Екипа има право на закашњење од 10 минута ако то најави вођа екипе у писменој, 

електронској форми или телефоном такмичарској комисији. 

Д) Када настане спор, свака екипа има право жалбе такмичарској комисији. Жалба се 

мора најавити преко судија у писаној форми а пре потписивања записника. Жалба се 

мора предати Такмичарској комисији најкасније 10 минута од завршетка сусрета. 

Такмичарска комисија решава жалбу и доноси одлуку у року од 20 минута од 

подношења жалбе и истиче је на својој огласној табли или саопштењу вођи екипе. 

Одлука Такмичарске комисије је коначна. 

Е) Искључење такмичара до краја сусрета, без права замена аутоматски повлачи за 

собом забрану наступа у првом наредном сусрету. Поновљени прекршај истог играча, 

повлачи за собом забрану такмичења до краја спортских игара. 

Ф) За изгреде које чине вође екипа пре, за време и после такмичења, екипа се кажњава 

опоменом. У поновљеном случају вођи екипе се одузима право заступања екипе уз 

могућност замене, а екипи школе-установе одузима се 5 бодова у бодовању за укупни 

пласман. 

 

                                                 

Члан 12. 

У спортским дисциплинама, резултати такмичења вреднују се бодовима и то: 

- прво место   15 

-друго место   12 

-треће место   10 

-четврто место  7 

-пето место   5 

-шесто место   4 

-седмо место   3 

- осмо место   2 

- девето и свако следеће  1 



Укупни пласман екипа утврђује се на основу збира освојених бодова-по дисциплинама. 

Уколико две или више екипа имају исти број бодова, победника одлучује број бољих 

пласмана. 

 

Члан 13. 

Учесницима Игара организатор обезбеђује признања: 

- за ПРВОПАЛСИРАНУ екипу у свакој дисциплини пехар и екипна диплома.  

- за екипно освојено ДРУГО И ТРЕЋЕ место обезбеђује се пехар и екипна 

диплома. 

- свакој екипи без пласмана организатор обезбеђује захвалницу за учешће. 

Свеукупном екипном победнику посебан пехар и екипна диплома. 

 

                                                     

Члан 14. 

Једној екипи и једном појединцу, додељује се признање за фер-плеј. Одлуку доноси 

Организациони одбор. 

 

Члан 15. 

Свим спонзорима Сусрета Организациони одбор додељује захвалницу.  

 

Члан 16. 

Правила ступају на снагу од дана усвајања од стране Организационог одбора. 

 

Члан 17. 

Измене, допуне и тумачење ових Правила даје Организациони одбор. 

 

 

 

У Лесковцу                                            ПРЕДСЕДНИК  ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 

19.02.2013. г.                                                           мр Ивица Поповић 

 

 


