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II СПОРТСКЕ ИГРЕ 
СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈАБЛАНИЧКОГ 

ОКРУГА, КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДИГРАТИ У ПЕРИОДУ МАРТ-МАЈ 2013. ГОДИНЕ. 
 

Сектор за спорт, рекреацију и туризам (ОРГАНИЗАТОР) организује II СПОРТСКЕ ИГРЕ на окружном нивоу за чланове 

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

инспирацијa 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 треба да буде 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 

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. 

5. Синдикалне организације су дужне да изврше пријаву екипа по спортовима до 11.03.2013. а састав својих екипа до 

15.03.2013. 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 18.03.2013. обавести све пријављене синдикалне организације о броју 

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

7. Такмичења почињу у суботу, 23.03.2013. у свим општинама по локалном распореду и сатници и трајаће до краја маја 

2013. 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 суботом по одређеној сатници, 

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

10. Котизација за учешће на СПОРТСКИМ ИГРАМА износи  70 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 700 дин. за сваку утакмицу, без обзира 

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

ПРЕДВИЂЕНЕ  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА  
Макс. број игр - 

рез. 

Баскет 3+3 

Одбојка   6+6 

Куглање 3+3 

Мали фудбал        6+6 

Пикадо 3+3 

Стони тенис          2+1 

Пливање штафета 

4x25м слоб. стилом 
4+4 

Шах 2+1 

Тенис 2+1 

Котизација покрива: организационе трошкове; пехаре и екипне 

дипломе за сваку од прве три пласиране екипе по дисциплини у 

општинама и округу, као и захвалнице за учеснике такмичења; 

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 и тенис доносе сами такмичари;  
 

Начин плаћања: Први део - приликом пријаве екипа (по екипи); 

Други део: након завршетка свих такмичења (у односу на број 

одиграних утакмица / мечева). Плаћање се врши искључиво на 

рачун Регионалног центра 355-3200167215-54. 

Контакт телефон: 069/1697750, мр Ивица Поповић, потпредседник 

ОЈОСОС. 

 

Регионални центар након окружног такмичења формира  репрезентацију за Републичке спортске игре у коју улазе по један или два 

такмичара сваке синдикалне организације - учесника окружних игара, у зависности од постигнутих пласмана и масовности на 

такмичењу. Свеукупни победник има три такмичара у репрезентацији. 
 

Додела пехара и диплома обавиће се у првој недељи јуна на свечаној вечери. Такмичарима који буду на свечаној додели признања 

Регионални центар ће рефундирати одређени део цене менија – као и прошле године. 

mailto:sindikat@le.org.rs

