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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  РЦ – Лесковац је манифестација спорта, 

рекреације и дружења и одржавају се сваке године. 

    

Члан 2. 

Спортске игре организује Синдикат образовања  Србије РЦ – Лесковац 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  појединачно 

- велики тенис 

 

Организациони одбор може одредити и друге дисциплине мешовитих екипа у 

конкуренцији за сваке сусрете. 

Екипе могу бити посебно мушке и посебно женске. 

 

Члан 4. 

Финансирање игара се врши из следећих извора: 

Спонзорстава,  котизације, наменски издвојених средстава Синдиката образовања 

Србије Регионалног центра Лесковац, и синдикалних организација на територији и 

других извора. 

 

Члан 5. 

О месту, локацији,  датуму такмичења, материјалних услова и другим појединостима у 

вези игара, одлуку доноси Организациони одбор о чему обавештава пријављене екипе.  

 

 

Члан 6. 

Послове организовања игара врши Организациони одбор спортских игара у саставу од  

9  чланова  кога  предлаже и именује Одбор сектора за спорт и рекреацију Синдиката 

образовања Србије РЦ - Лесковац на 2 године, а може бити и у проширеном саставу, о 

чему одлучује сам Одбор. 

Организациони одбор бира председника, потпредсењника, секретара. 



 

Организациони одбор формира  Спортске комисије по спортовима од 3 члана који 

технички припремају, спроводе такмичење и брину о регуларности такмичења.  

 Систем такмичења и начин жребања  одређују спортске комисије по спортовима  

заједно са својим супервизорима такмичења зависно од броја пријављених екипа. Жреб 

и саопштење система такмичења мора бити јаван а о термину жреба одлучује 

Организациони одбор такмичења. 

Финалисти прошлогодишњих такмичења имају повлашћено место у жребу. 

Сви могући приговори у вези мечева се улажу Комисији за такмичење (комисија за 

жалбе) одмах након одигравања меча. Комисија је дужна да да одговор на приговор и 

жалбе у најкраћем могућем року, најкасније до 20 минута. 

 

Члан 7. 

Попуњена општа пријава за учешсће на спортским играма доставња се Организационом 

одбору у назначеном року у Распису спортских игара  (позив на спортске игре). 

Екипе и такмичари пријављени  након назначеног рока неће бити уврштени у систем 

такмичења 

Попуњена општа пријава мора садржати назив екипе, спортске дисциплине, имена и 

презимена такмичара и број такмичара.  

 

Члан 8. 

Право учешсће на такмичењу имају чланови Синдиката образовања Србије   РЦ – 

Лесковац и чланови Синдиката из иностранства са којим Синдикат образовања Србије 

РЦ –Лесковац има потписан Споразум или Уговор о сарадњи. Свака школа-установа 

може учествовати у свим спортским дисциплинама са неограниченим бројем екипа. 

Екипе су дужне да најкасније два дана пре одигравања утакмице доставе председнику 

одређене спортске комисије  Посебну такмичарску листу, за сваки спорт посебно, са 

именима и презименима такмичара. Такмичарска листа садржи већ пријављене 

такмичаре из Опште пријавне листе за учешће на такмичењу која је у року на време 

достављена РЦ – Лесковац. Такмичарска листа мора бити потписана и оверена и  од 

стране директора установе (да је такмичар запослен у установи) и председника 

синдиката (да је такмичар члан синдиката). Замена такмичара са такмичарске листе на 

дан такмичења је могућа само у изузетним случајевима уз писмено образложење вође 

екипе  и уз сагласност представника супарничке екипе.  

Учесник такмичења свој индитет доказује личном картом на лицу места. 

                                                            

Члан 9. 

Сва такмичења на  спортским играма спроведе се по општим правилима синдикалних 

спортских игара РЦ – Лесковац  из овог Правилника уз примену следећих посебности 

пропозиција по спортовима : 

 

МАЛИ ФУДБАЛ 

-Утакмица се игра између две екипе од којих свака има  5 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 и       

региструје службеним резултатом. 

-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 

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

број екипа  

- Свака екипа има по 6 играча у пољу и 6 резервних играча 

- Висина мреже износи 2,24 м. 

- Утакмице у прелименарном делу такмичења и полуфиналу се играју на два добијена 

сета до 15 поена са вођством од најмање два поена. Евентуални трећи одлучијући сет 

се игра такође до 15 поена са вођством од најмање 2 поена. 

- Финална утакмица се игра на два добијена сета до 25 поена са вођством од најмање 2 

поена. Евентуални трећи одлучијући сет се игра такође до 15 поена са вођством од 

најмање 2 поена. 

- У сваком сету екипа има право на 6 замена и два тајм аут-а. Замењени играч се може 

вратити у игру само уместо играча замене и на истој позицији у терену на којој се 

налази играч замена у том тренутку. 

- Замене и тајм аут-е може тражити само тренер а у одсуству тренера, капитен  и 

капитен у игри. 

- У мешовитим и чисто женским екипама, припаднице женског пола могу сервирати из 

свог дела терена али не ближе од 6 м. до средње линије. 

- Сва остала правила се спроводе из „Званичних правила одбојкашке игре, издање 

2013-2016“. 

 

БАСКЕТ 

 Игра се по правилима класичног баскета 

 -Екипа броји 3 члана 

 -Екипе могу  бити чисто мушке, чисто женске и мешовите са правом од  3 резервна         

играча 

 -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-тог 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.  

 Свака екипа је дужна да понесе лопту 

  

 

СТОНИ ТЕНИС 

Стони тенис се игра у спортској сали 

Екипу чине  3 играча (2+1) и имају равноправни статус 

Меч у синглу се игра у једном добијеном сету до 21 поен, са разликом од 2 поена. 

Наизменично се сервира  по 5 лоптица. Такмичари мењају страну на 10 освојених поена 



Меч у дублу игра се у једном добијеном сету до 11 поена, са разликом од 2 поена. 

Наизменично се сервира по 2 лоптице. 

Полуфинални и финални сингл мечеви се играју до 11 поена у два добијена сета. 

Такмичари мењају стране на 5 освојених поена Код резултата 1:1 у сетовима игра се 

дубл меч до 11 поена са разликом до 2 поена. 

Сваки такмичар доноси свој рекет 

 

ШАХ 

Турнир се игра по Швајцарском систему – Фиде варијанта за убрзани шах, 

компјутерско паровање, са темпом игре од 10 минута по играчу. Број кола зависи од 

броја пријављених екипа. У случају мањег броја екипа (мање од 5) играће се по 

Бергеровом систему. У случају истог броја поена, коначан пласман се одређује на 

основу додатних критерјума: 

1) Број освојених поена 

2) Бухолц критеријум – сви резултати 

3) Бухолц, без два резултата – средњи бухолц 

4) Сонебог бергер критеријум 

5) У случају идентичних резултата са свим критеријумима, играће се се додатна 

партија на једној табли 

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

није могуће. Првоименована екипа има беле фигуре на првој табли. 

Судија и руководилац такмичења морају строго поштовати сатнице и све мечеве 

стартовати на време. Екипа која не одигра меч губи га службеним резултатом 2:0 

Жена у екипи има 5 минута више времена у игри као бенефит екипе која има жену у 

саставу своје екипе. Судија турнира ће бити Горан Костић, републички судија 

 

    

 

ПИКАДО 

 -Екипа има 3 таккмичара  

 -Све мете морају бити исте, постављене на висини од 175 цм а на удаљености од 2,37 м  

  од такмичара 

 -Сваки такмичар баца  3 пробна бацања и 5 бацања за резултат у две серије  

(унутар екипе) после судијског знака.    

 -После сваког хица резултат се обележава 

 -Уколико две или више екипа имају исти број кругова, даје се по једна додатна 

  стрелица сваком такмичару. 

- Ако је и тада резултат идентичан, бодује се последња регуларна серија. 

- За сваку жену се додају по једна стрелица у серији која се вреднују у збиру бодова у  

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

 

 

ПЛИВАЊЕ 

Такмичење је појединачно . И у мушкој и у женској конкуренцији плива се 50 метара 

слободним стилом. 

Пласмани се вреднују на основу бољег постигнутог времена, посебно за мушку, 

посебно за женску конкуренцију. 



 

КУГЛАЊЕ 

Екипа има 3 такмичара 

 Свака екипа има две серије бацања по три кугле које се бодују са две пробне кугле 

испред сваке серије. Свака жена у екипи добија у свакој серији по једну додатну куглу 

као бенефит те екипе. 

После завршене прве серије бацања, такмичар  чека остале чланове екипе да завеше 

прву серију бацања и након тога одмах се изводи друга серија бацања. 

Бодовање се врши сабирањем броја оборених кегли по бацању. 

Рангирање се врши на основу укупног броја оборених кегли по бацању. 

Ако је исти број оборених кегли, такмичари у екипи добијају још по једну куглу за 

бацање.  

 

ВЕЛИКИ ТЕНИС 

 

Екипе броји 2 члана, плус 1 резервни 

Игра се два сингл меча у 1 добијени сет, до 5 гема до два поена разлике. У случају 

нерешеног резултата у сингл мечу играће се тајм брек у добијена четири поена са 

разликом од два поена.  

У случају нерешеног резултата у два сингл меча играће се трећи - дубл меч  у 4 гема. У 

случају нерешеног резултата у дубл мечу, играће се тајм брек у добијена 4 поена са 

разликом од два поена. 

У полуфиналу и финалу такмичења тајм брекови ће се играти у седам добијена поена са 

разликом од два поена 

Сваки поен тенисерке која игра против тенисера рачуна се дупло без обзира на начин на 

који је добила поен. Тенисерка може сервирати унутар поља највише 2м од основне 

линије 

Систем такмичења ће одредити Организациони одбор зависно од броја екипа 

 

Члан 10. 

У спортским играма Синдиката образовања Србије РЦ- Лесковац  учествују 

МЕШОВИТЕ екипе. Права учешћа имају и чисте истородне екипе, али у том случају 

екипа која има жену на терену у односу на чисто мушку екипу сваки поен рачуна дупло 

без обзира ко је у екипи освојио поен, кош, гол, бод....  Специфичности синдикалних 

спортских игара РЦ – Лесковац су следећи: 1) сваки поен, кош, гол... „мешовите“ екипе 

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

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

екипе против „чисто-мушке“ екипе важи троструко. 

                                                   

Члан 11. 

А) На Синдикалним спортским играма РЦ – Лесковац  школе – установе могу 

пријавити неограничени број екипа по спортовима. Рангирају се боље пласиране екипе, 

из исте школе – установе, у укупном збиру бодовања. 

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

чланови који нису имали право наступа (није запослен у својој школи, није члан нашег 

синдиката), екипа се у тој дисциплини дисквалификује, резултати се поништавају а 

екипи школе-установе одузима се 10 бодова у бодовању за укупни пласман. 



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

судија проглашава победника службеним резултатом. 

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

или електронској форми такмичарској комисији и судији сусрета. 

Е) Када настане спор,свака екипа има право жалбе такмичарској комисији ( комисија за 

жалбе). Жалбе се мора највити 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 саопштава вођама екипа. Такмичарску комисију чине 

делегат такмичења, супер визор такмичења и најстарији  присутни такмичар који није 

учесник у спору двеју екипа  

Одлука Такмичарске комисије је коначна. 

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

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

повлачи за собом забрану такмичења до краја спортских игара. 

Г) За изгреде које чине такмичари екипа пре, за време и после такмичења, екипа се 

кажњава опоменом.У поновљеном случају екипи школе-установе одузима се 5 бодова у 

бодовању за укупни пласман. 

 

 

Члан 12. 

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 или се екипа  није 

појавила. Котизација за прве мечеве се уплаћује најкасније до 10.04.2014. на основу 

послатих пријава екипа и броја чланова екипа по спортовима. За наредне мечеве, које 

потом следе, плаћање се врши након завршетка спортских игара на основу броја 

одиграних утакмица-мечева и броја чланова екипа. 

 

 

Члан 13. 

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

- прво место………...15 

-друго место………..12 

-треће место………..10 

-четврто место………8 

-пето место………….6 

-шесто место .............5 

-седмо место .............4 

осмо место ................3 

девето место..............2 

-од десетог места све пласиране екипе се бодују са једним бодом.  

 



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

дисциплинама.Уколико две или више екипа има исти број бодова, победника одлучује 

број бољих пласмана. 

 

Члан 14. 

Учесницима игара организатор обезбеђује признаља: 

За ПРВО, ДРУГО, И ТРЕЋЕ пласирану екипу у свакој дисциплини обезбеђује се 

одговарајући пехари и екипне дипломе. За остале пласиране екипе  

организатор обезбеђује захвалнице за учешће. 

За свеукупне  ПРВЕ,  ДРУГЕ и ТРЕЋЕ пласиране екипе  на спортским играма,  

Организатор додељује  адекватне пехаре и екипне дипломе. 

                                                      

Члан 15. 

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

Организациони одбор. 

 

Члан 16. 

Свим спонзорима Организациони одбор додељује захвалницу.  

 

Члан 17. 

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

 

Члан 18. 

Тумачења Правилника такмичење даје Организациони одбор. 

 

 

 

У Лесковцу                                          ПРЕДСЕДНИК  ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 

07.04.2014. г.                                                           мр Ивица Поповић 

                                                              ПОТРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 

                                                                                  Владимир Станковић 

                                                              СЕКРЕТАР ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 

                                                                                  Виолета Митић 


