
 
:: СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ – РЕГИОНАЛНИ  ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ ::  

:: СЕКТОР ЗА СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ :: 
О Р Г А Н И З У Ј Е 

IV СПОРТСКЕ ИГРЕ 
СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈАБЛАНИЧКОГ 

ОКРУГА, КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДИГРАТИ У ПЕРИОДУ МАРТ-МАЈ 2015. ГОДИНЕ. 
 

Сектор за спорт, рекреацију и туризам (ОРГАНИЗАТОР) организује IV 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 

инспирацију за још боље резултате у професионалном и синдикалном раду.  
 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЕКИПА И ТАКМИЧАРА 
 

1. Организатор дозвољава да екипе сачињавају искључиво такмичари (чланови Синдиката образовања) из својих 

образовних установа. Личне карте и здравствене књижице су обавезне на такмичењима због доказа идентитета 

такмичара. 
2. 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.  

3. Евентуалне нове измене и допуне Пропозиција и правила такмичења дефинише Организациони одбор окружних 

спортских игара и јавно их оглашава на сајту Регионалног центра Лесковац СОС најкасније до 25.03.2015. године. 

Организатор је предвидео једну специфичност: 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. 

4. Синдикалне организације су дужне да изврше коначну пријаву екипа синдикалне организације од 02.03. до 

13.03.2015. године. Пријава треба да садржи назив синдикалне организације, број екипа по дисциплини, број 

такмичара по екипи и њихова имена. Класификација и систематизација пријава је од 16. до 18.03.2015. године.  

Жребање екипа је 23.03.2015. године. Сектор за спорт и рекреацију је обавезан да у периоду од 24.03. до 25.03.2015. 

године обавести све пријављене синдикалне организације о броју укупно пријављених екипа по спортовима, о 

структури и систему такмичења и комплетном распореду такмичења са сатницама,  местом и локацијама одржавања. 

5. Такмичења почињу у суботу, 28.03.2015. (пливање, куглање,) и настављају се следећим суботама: 04.04.2015.        

(пикадо, стони тенис ), 18.04.2015. (тенис), 19.04.2015. (баскет), 25.04.2015. (мали фудбал), 16.05.2015. (одбојка), 

23.05.2015. (шах, финала у одбојци, баскету и малом фудбалу).  Резервни термин је 06.06.2015. године. 

6. Свечана додела признања учесницима игара, поводом завршетка четвртих синдикалних спортских игара је у петак 

12.06.2015. године у одређеном ресторану.  

7. Измене састава екипа су могуће само у изузетним и оправданим  случајевима,  најкасније два дана пре такмичања. 

8. Место одржавања такмичења су спортске сале основних и средњих школа искључиво суботом по одређеној сатници, 

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

9. 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 се није појавила. Котизација за  прва  

такмичења се уплаћује најкасније до 26.03.2015. године на основу пријава екипа и броја чланова екипа по 

спортовима. За мечеве, који потом следе,  плаћање се врши након завршетка спортских игара на основу разлике броја 

одиграних утакмица и броја чланова екипа. 
 

ПРЕДВИЂЕНЕ  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА  
Макс. број игр. + 

рез. играчи 

Баскет 3+3 

Одбојка   6+6 

Куглање 4+1 

Мали фудбал        5+5 

Пикадо 4+1 

Стони тенис          2+1 

Пливање  (за медаље) појединачно м, ж 

Шах 2+1 

Тенис 2+1 

Котизација покрива: организационе трошкове; пехаре и екипне 

дипломе за сваку од прве три пласиране екипе по дисциплини, 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) за 

прва такмичења; 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:066/8024900,потпредседник РЦ мр Ивица Поповић. 
 Контакт телефон: 064/2373670, проф. Владимир Станковић,      

председник организационог. одбора IV синдикалних спортских игара. 

Лесковац 
 Организациони одбор Спортских игара  након окружног такмичења формира  репрезентацију за Републичке спортске игре (ако буду 

организоване ове године). Свеукупни победник има три такмичара у репрезентацији. Услов да синдикална организација има 

представника на републичким спортским играма у септембру је да на окружним играма пријави учешће у најмање четири спорта. Сваки 

учесник на републичким играма плаћа део котизације. Такмичарима који буду на свечаној додели признања Регионални центар ће 

рефундирати одређени део цене менија – као и прошле године. 


