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Синдикат запослених у образовању, науци и култури Војводине, на 4. седници ПОС-а одржаној
31.03.2017. године, донео је

П Р А В И Л Н И К
СА ПРОПОЗИЦИЈАМА СПОРТСКИХ СУСРЕТА СОНК-а ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Спортски сусрети су манифестација спорта, рекреације и другарства, чланова Синдиката
запослених у образовању, науци и култури Војводине и одржавају се сваке године.
Члан 2.
Спортске сусрете организује Синдикат запослених у образовању, науци и култури Војводине (у
даљем тексту: СОНК Војводине).
Организационе послове обавља Организациони одбор спортских сусрета СОНК-а Војводине (у
даљем тексту Организациони одбор).
Организациони одбор бира Покрајински одбор СОНК-а Војводине а на предлог Председништва
СОНК-а Војводине.
Члан 3.
Организациони одбор има 10 чланова и бира се на 1 годину. Организациони одбор бира свог
председника.
Организациони одбор формира такмичарске комисије од 3 члана и то:
- такмичарска комисија за пријављивање екипа,
- такмичарска комисија за одређивање парова екипних спортова,
- такмичарска комисија за спровођење регуларности такмичења,
- такмичарска комисија за притужбе и жалбе.
Члан 4.
Спортски сусрети се одржавају у следећим дисциплинама
МУШКАРЦИ
- мали фудбал
- одбојка
- баскет
- тенис
- стони тенис
- куглање
- шах
- пикадо
- пливање
- надвлачење конопца

ЖЕНЕ
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(6)
(3)
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Организациони одбор може одредити и друге дисциплине у мушкој и женској конкуренцији за
сваке сусрете.
Мушке екипе могу бити мешовите до 30% од укпног броја предвиђеног броја такмичара док у
женским дисциплинама екипе не могу бити мешовите.
Забрањено је учешће студената/ткиња и ученика/ца у екипама.
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Члан 5.
Финансирање сусрета се врше из следећих извора:
уплате котизације пријављених учесника, спонзорства, средстава послодавца, из прихода
усмерене повећане чланарине, из редовне чланарине и других извора.
Члан 6.
Право учешћа имају запослени у образовању, науци и култури Војводине и Србије и
међународни Синдикати са којим Организатор има потписан Споразум о пријатељству и сарадњи.
Свака школа – установа може учествовати самостално у свим дисциплинама али са једном
екипом под називом установе.
Више установа (школа) може наступати заједнички али под називом доминирајуће екипе
установе или организационе јединице која делује у саставу Организатора, попут Градског одбора,
Одбора за више општина и Општинског одбора.
Одлуку о учешћу екипа верификује Организациони одбор.
Учесник свој идентитет доказује личном картом и потврдом школе – установе о запослењу.
Учесник може наступати у више дисциплина само за своју екипу.
Учесник може наступати за једну екипу, или из става два или из става три овог члана.

року.

Члан 7.
Попуњена пријава за учешће на Сусретима доставља се Организационом одбору у назначеном

Екипа пријављена након рока неће бити уврштена у систем такмичења, осим ако је кашњење
оправдано, о чему одлучује Организациони одбор.
Попуњена пријава мора да садржи: назив екипе, спортске дисциплине, укупан број учесника и
број такмичара.
Члан 8.

ЖРЕБАЊЕ ЕКИПА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ





Жребање се врши по куп систему. Колико ће екипа учествовати у жребању зависи од броја
пријављених екипа.
Свака пријављена екипа за одређену спортску дисциплину екипног такмичења извлачи свој
број. Извучени број одређује јој место и пара у шеми куп такмичења.
Шема куп система такмичења је саставни део допуне правилника спортских игара.
Спортови у којима је појединачни наступ, редослед наступа је по редоследу извученог броја.
БОДОВАЊЕ ЕКИПА ЗА ОСВОЈЕНА МЕСТА, ЕКИПНИ И ПОЈЕДИНАЧНИ НАСТУП

ЕКИПНИ НАСТУП
- Прво место
15 бодова
- Друго место 12
- Треће место 10
- Четврто место 7

ПОЈЕДИНАЧНИ НАСТУП
Прво место
Друго место
Треће место
Четврто место

10 бодова
8
6
4

Члан 9.
Сва такмичења на спортским сусретима спроводе се уз примену следећих пропозиција:
МАЛИ ФУДБАЛ
- такмичење се одржава на спортском терену димензије по прописима за мали фудбал,
- дужина трајања игре је 2 пута по 10 минута активне игре уз одмор између полувремена од 5
минута у предтакмичењу и 2 пута 15 минута активне игре у финалном делу такмичења,
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-

екипу сачињава максимално 9 играча и то: 6 играча у игри (5 играча и голман) и 3 резервна
играча.
Пријављена екипа не може мењати састав у току турнира.
измене играча се могу вршити у току целе игре код записничког стола, без прекида утакмице и
уз судијино одобрење. Број измена није ограничен, једино код измене голмана чека се прекид
игре.
екипа са мање од 3 играча (2 играча и голман) не могу започети утакмицу, у случају да та екипа
за време утакмице остане са 2 играча (искључење, повреде и сл.) утакмица се прекида.
Резултат се региструје 3:0 п.ф.ф.
казне за неспортска понашања су 2 минута, 5 минута и искључења до краја утакмице,
убацивање лопте у игру из аута и корнера врши се ногом,
противнички играч мора бити удаљен од лопте 3 метра на месту на коме се налази лопта,
дирекно из аута гол се не признаје,
голман лопту у игру убацује руком,
голман не сме да ухвати руком додату од свог играча у супротном изводи се ударац са места
где је голман ухватио лопту,
казнени ударац се изводи са 7 метара,
уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом изводе се по 3 пенала,
ако је резултат поново нерешен изводи се по један пенал наизменично до добијања победника.

ОДБОЈКА
- одбојка се игра на два терена димензије по Правилима Одбојкашког савеза Србије,
- утакмица се игра на 2 добијена сета, игра се до 15 поена,
- уколико је резултат на крају сета изједначен, игра се на разлику од два поена,
- екипу чине 6 играча у пољу и највише 2 резерве.
БАСКЕТ
- екипа броји 3 члана у пољу и највише 1 резервни члан,
- утакмица се игра до 15 пона у 2 добијене победе,
- после четвртог фаула је бонус и изводи се једно слободно бацање,
- после постигнутог коша из слободног бацања лопту задржава екипа која је изводила слободно
бацање,
- свака екипа има право на један тајм-аут у трајању од 1 минута.
ТЕНИС
- игра се појединачно,
- игра се у 2 добијена сета по правилима Светске организације тениса.
СТОНИ ТЕНИС
- екипа броји 2 члана, плус 1 резерва,
- игра се по правилима стонотениског Савеза Србије, у три добијена сета,
- игра се по куп систему.
КУГЛАЊЕ
- екипу чине 2 члана,
- сваки члан има 5 бацања, поени се збрајају,
- победник је екипа која сакупи већи број поена,
- у случају нерешеног резултата изводе се наизменично по једно бацање док се не добије
победник.
ШАХ
-

екипа броји 4 члана плус 2 резерве,
шаховски турнир се игра екипно у 5 кола која се играју према швајцарском сиустему варијанта
ФИДЕ а по правилима ФИДЕ за убрзани шах. Време за размишљање је 15 минута по играчу
што чини 30 минута укупно по партији,
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-

пријављена екипа може у мечу наступати ако за игру има спремна најмање два играча.
Првоименована екипа у паровању има беле фигуре на 1 и 3 табли.
екипа која не одигра меч губи га службеним резултатом 2,5:0.
победник такмичења је екипа која има највише освојених меч бодова,
за победу екипа добија 2 бода, за нерешен резултат 1 бод, за пораз 0 бодова,
уколико има екипа са истим бројем бодова бољу екипу одлучује већи број освојених поена,
затим бољи међусобни резултат, а ако је све једнако онда резултат по Бухолцу,
о регуларности турнира брине судија.

ПИКАДО
- игра се екипно, екипа има 3 члана
- све мете постављене су на висини од 175 цм, на удаљености од 3 метара од такмичара и исте
су по облику,
- стрелице доноси свака екипа, уколико нема стрелице обезбеђује организатор игара,
- сваки такмичар баца 5 пробних бацања и 3 серије по 5 бацања за резултат, после судијског
знака, после сваког хица резултат се обележава,
- уклико две или више екипе имају исти број кругова-победник је екипа која има више погодака у
центар,
- ако је и то идентично, бодује се задња серија.
ПЛИВАЊЕ-СЛОБОДНО
- такмичење је појединачно у базену стазе 50 метара,
- победник је појединац који је постигао најбоље време
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА
- такмичење је екипно, екипу чине 8 такмичара и 2 резерве,
- на терену где се одвија такмичење обележен је мали круг, затим су повучене две паралелне
линије удаљене 1 метар од центра круга,
- пре датог знака за старт екипе прихватају конопац, који мора бити затегнут тако да његова
средина, односно висак или заставица, пада вертикално у центар круга,
- почетак надвлачења даје се знаком пиштаљке,
- надвлачење се завршава кад једна од екипа, потезањем, средину конопца, висак или заставицу
превуче преко линије обележене на њеној страни,
- после сваког надвлачења противничке екипе мењају стране,
- игра се у два добијена надвлачења,
- последњи такмичар у екипи не сме обавијати конопац око струка,
- у случају да дође до трећег надвлачења екипе поново бирају стране,
- после сваког надвлачења могућа је замена 2 такмичара у екипи,
- такмичење се спроводи системом елиминације до самог финала.
Члан 10.
Уколико члан екипе или екипа прекрши једну од следећих тачака следе санкције и то:





уколико се установи да су за екипу у било којој дисциплини наступили чланови који нису имали
право наступа (нису чланови организације за коју наступају, наступају под туђим именом и сл.),
екипа се у тој дисциплини дисквалификује а резултати се поништавају, екипи се одузимају
бодови за укупни пласман без обзира на жалбу,
ако екипа закасни 10 минута на заказано време почетка сусрета, судија проглашава победника
службеним резултатом,
за теже прекршаје (физички обрачун, непоштовања Правилника, вређања на националној
основи и сл.) појединац или цела екипа могу се искључити из даљег такмичења са забраном
даљег наступања до краја спортских сусрета,
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за изгреде које чине вође екипе 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 се одузма 5 бодова у бодовању за укупни пласман,
када настане спор, свака екипа има право жалбе такмичарској комисији за притужбе и жалбе.
Жалба се мора најавити преко судије у писменој форми а пре потписивања записника.
Жалба се мора предати Такмичарској комисији најкасније 10 минута од завршетка сусрета.
Такмичарска комисија за притужбе и жалбе решава жалбу и доноси одлуку у року од 30 минута
од подношења жалбе и своју одлуку истиче на огласној табли или саопштава вођи екипе.
Одлука Такмичарске комисије је коначна.

Члан 11.
Организатор за освојено прво, друго и треће место у екипном такмичењу додељује пехар.
У појединачном такмичењу за освојено прво, друго и треће место организатор додељује
медаље.
Члан 12.
Организатор проглашава и екипу која је укупни победник спортских сусрета.
Уколико две или више екипа имају исти број бодова, победника одлучује број бољих пласмана.
Екипи победнику спортских сусрета организатор додељује пехар.
Свим спонзорима Сусрета Организациони одбор додељује захвалницу.
Члан 13.
Организатор задржава право да победничке екипе у потпуности или делимично финансира за
учешће на Спортским играма републичких синдиката о чему одлуку доноси Председседништво
Организатора пре одржавања истих, у складу са финансијским планом Организатора за текућу годину.
Члан 14.
Измене, допуне и тумачење овог Правилника даје Организациони одбор, а доноси их
Организатор.
Члан 15.
Правилник ступа на снагу од дана усвајања од стране Организатора.
за ОРГАНИЗАТОРА – СОНК Војводине
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