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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Организатор Турнира у малом фудбалу „Радничко спортске игре 2015“ (у даљем тексту: Турнир) је Спортско
рекреативни центар „Власина“ Власотинце (у даљем тексту: Организатор турнира).

Основни циљ организовања Турнира је окупљање љубитеља спорта, рекреације запослених иа продужење
спортске сезоне преко зиме.

Директор СРЦ „Власина“ формира и именује комисије које су дужне да реализују Турнир у складу са
Правилником о организацији турнира „Радничке спортске игре 2015“ (у даљем тексту: Правилник).

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Турниром руководи Организатор турнира преко органа – Организациони одбор Турнира и Такмичарска

комисија.
Директор Организатора турнира својим посебним одлукама именоваће чланове Организационог одбора и

Такмичарске комисије.
Организациони одбор Турнира чине два представника организатора и сви представници екипа које учествују на

Турниру.

Члан 2.
Турнир је отворен за све слободно формиране екипе које сачињавају запослени у привредним друштвима,

јавним предузећима и установама и код предузетника (у даљем тексту: организације) који послују на територији општине
Власотинце, које у одређеном року уплате предвиђену котизацију и доставе пријаву екипе.

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА И УЧЕСНИКА ТУРНИРА

Члан 3.
Доказ о извршеној уплати котизације за Турнир се обавезно мора путем факса или лично доставити

Организатору турнира. Приликом пријаве екипе, у предвиђеном обрасцу вођа екипе је обавезан да наведе имена и
презимена 10 (десет) играча који ће наступати за екипу.

За плаћену котизацију право наступа имају само пријављених 10 (десет) играча, а да раније нису наступали за
другу екипу.

Члан 4.
Обавезе Организатора турнира су:
- да обезбеди такмичарске и друге услове за одржавање Турнира;
- да обезбеди присуство судија и записничара;
- да прикупи пријаве и уплате екипа;
- да омогући извршење жребања и да сачини распоред одигравања утакмица;
- да руководи Турниром путем Такмичарске комисије;
- да организује завршну свечаност, изврши проглашење пласмана, подели награде екипама и најбољим

појединцима;
- да обезбеди стално дежурство редара и припадника полиције у складу са прописима.

Члан 5.
Обавезе екипа учесника турнира су да:
- благовремено пријаве екипу и уплате котизацију;
- да се придржавају пропозиција, правила игре и овог Правилника;
- да поштују кућни ред Организатора турнира и да се према имовини Организатора турнира понашају пажљиво и

да исту не оштећују;
- обезбеде присуство представника екипе на утакмици.
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СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Члан 6.

Зависно од броја екипа, групе ће бити састављене од по минимално 3 (три) екипе, а максимално 5 (пет) екипа.
За победу у групи се добијају 3 (три) бода, за нерешен резултат 1 (један) бод, а за пораз се не добијају бодови.
У елиминациону фазу ће се пласирати победници група, а зависно од броја група, и најбоље другопласиране

екипе до попуне костура, а у случају неједнаког броја екипа у групама, у групама са већим бројем екипа бришу се
резултати последњепласиране екипе. Критеријум за одређивање пласмана у групама је следећи:

1. Укупан број бодова,
2. Међусобни скор,
3. Укупна гол разлика,
4. Више постигнутих голова,
5. Жреб.

Члан 7.
Организатор задржава право да непосредно пре такмичења одреди начин играња турнира и саме завршнице

финалног дела турнира. Датуме одигравања утакмица одређује организатор послије обављеног жреба. Промена датума
одигравања утакмица на захтев екипе није могућа, осим у оправданим случајевима о чему одлучује Такмичарска
комисија уз писмену сагласност противничке екипе.

Промена датума и сатница одигравања утакмица није могућа после истицања на огласној плочи, wеб страници
Организатора турнира и објаве у средствима јавног информисања. Уколико се једна екипа не појави у заказано време,
почетак утакмице се може пролонгирати максимално 10 (десет) минута у односу на званичну сатницу.

Утакмицу екипа може играти минимално са 4 (четири) играча укључујући и голмана, а у случају мањег броја
играча утакмица се региструје службеним резултатом 3:0 за противника.

Члан 8.
Вођа екипе је једино овлашћено лице за контакте са Организатором турнира. У службеном простору могу се

налазити само пријављени играчи из записника и представник екипе.
Особе које нису у наведеном статусу, на захтев Организатора турнира су дужне да се удаље из службеног

простора у року од 5 минута. Уколико особе које нису у наведеном статусу не напусте службени простор, екипа губи
утакмицу службеним резултатом 3:0 за противника.

Члан 9.
Представник екипе је дужан најмање тридесет минута, а за утакмице полуфинала и финала 60 (шездесет) минута

пре почетка утакмице доставити списак играча на пријави са личном документом. У случају провере, вођа екипе је дужан
доставити идентификациона документа за играче у постављеном року Организатора турнира.

САСТАВ ЕКИПА
Члан 10.

Представник екипе својим потписом на пријави гарантује да су сви играчи са списка здрави и способни за наступ
и да на турниру наступају по сопственој жељи и на сопствену одговорност.

Екипе су дужне наступити у једнообразној опреми, а употреба доњег дела тренерке дозвољена је само голману.
Екипе које не буду у једнообразној опреми дужне су користити маркере.

Првоименована екипа у записнику је домаћин и има право избора боје дресова.
Екипа која наступи са играчем који је наступа за неку другу екипу губи утакмицу са службеним резултатом 3:0.

КАЗНЕ ЗА НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА ИГРЕ

Члан 11.
Уколико играч добије искључење (црвени картон) за лакши прекршај (две јавне опомене на једној утакмици,

очигледно спречавање противника за постизање поготка, груба игра која нема последицу по играча...), минимална казна
је једна утакмица неиграња.

Екипа учесница може уколико жели да играч наступи на следећој утакмици извршити уплату у износу од 1.000,00
динара на рачун Организатора турнира, као замену за црвени картон.
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Члан 12.
У случајевима тежих прекршаја (неспортског понашања: пљување, вријеђање, гестикулација; погибељна игра са

последицом по играча, физички напад на противника, судију, гледалца, службено лице) играч нема право наступа на
следећој утакмици, без обзира на уплату казне од стране екипе учеснице.

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА

Члан 13.
Такмичарска комисија је задужена за поштовање правила током Турнира и задужена је за решавање жалби

екипа учесница.
Такмичарска комисија се састаје по потреби, а најмање два пута током такмичења.

Члан 14.
Жалба на утакмицу пријављује се на обрасцу који обезбеђује Организатор турнира, писаним путем у року од 30

(тридесет) минута по завршетку утакмице. Уз дозвољену жалбу обавезно уплатити 1.000 динара, који се у случају
позитивног решења враћа подносиоцу жалбе.

Члан 15.
Такмичарска комисија може донети одлуку да се одиграна утакмица понови уколико је дошло до теже повреде

материјалних правила игре. Одлука Такмичарске комисије је коначна.

Члан 16.
Искључени играч дужан је по завршетку утакмице записничком столу дати изјаву у писменом облику. Уколико

искључени играч не да писмену изјаву подлеже дисциплинској одговорности и аутоматски се кажњава додатно једном
утакмицом неиграња на турниру, по писменом предлогу Такмичарске комисије.

Члан 17.
Дисциплинска комисија је приликом одлучивања по поднетој жалби, дужна да прикупи писане изјаве и

потребни материјал за одлучивање, да обави потребан поступак и након доношења одлуке писаним путем, путем
огласне плоче и wеб странице Организатора турнира објави своју одлуку.

Члан 18.
Такмичарска комисија има право да удаљи екипу са такмичења у случају теже повреде пропозиција или

неспортског понашања чланова екипе у оквиру такмичења.

НАГРАДЕ
Члан 19.

Од средстава која су прикупљена уплатом котизације се издваја наградни фонд и то:
1. за освојено 1. место 10.000 динара,
2. за освојено 2. место 7.000 динара,
3. за освојено 3. место 5.000 динара.
Наведени износи су у нето износу, а евентуралне обавезе по основу пореза на доходак грађана подмирује

Организатор турнира из средстава котизације.
На Турниру ће бити додељене и награде у виду пехара за освојено прво, друго, треће и четврто место, за

најбољег стрелца на Турниру, за најбољег голмана, за најстаријег и најмлађег учесника на Турниру. Све екипе учеснице
турнира добиће пригодне захвалнице.

Одлуку о додели награда донеће директор Организатора турнира на предлог Организационог одбора и
Такмичарске комисије.

Члан 22.
Право Организатора турнира је да одреди начин бирања најбољих појединаца и других актера такмичења. У

случају истог броја постигнутих голова, најбољи стрелац је онај који је голове постигао у мање одиграних утакмица.
Голови постигнути из удараца са седам метара који се изводе у случају нерешеног резултата се не рачунају.
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ПРАВИЛА ИГРЕ ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ „СРЦ ВЛАСИНА“

Члан 23.

Правило 1
Футсал турнир се игра по ФИФА футсал правилима која се могу наћи на страници Организатора турнира
(www.srcvlasina.cом).

Правило 2
Игра се на терену димензија 40 x 20 м, а голови су димензија 3 x 2 м. Утакмицу играју две екипе где свака екипа има 5
(пет) играча од којих је један голман. Највећи број резервних играча је 5 (пет).

Правило 3
У групној фази утакмица траје 2 x 15 мин. (без заустављања времена у задње 2 (две) минуте утакмице), а од
елиминационе фазе 2 x 20 мин., са полувременом, тј. паузом од 5 (пет) мин. Само судија својом одлуком и знаком који
даје записничком столу, може зауставити време трајања утакмице, осим задње 2 (две) минуте утакмице, када се и без
његовог знака обавезно зауставља време чим лопта напусти игралиште.

Правило 4
У случају нерешеног резултата по завршетку утакмице, екипе изводе по 3 (три) казнена ударца (седмерца) наизменично,
ако је и тада резултат нерешен, наставља се извођење казнених удараца по један до коначног победника. Тек пошто су
се изређали учесници меча (из Записника) може доћи до понављања извођача. Распоред извођача одређује представник
екипе. У случају неједнаког броја играча у екипама, екипа са већим бројем играча, након што су сви из екипе са мањим
бројем играча извели седмерац може бирати даљи редослед својих извођача.

Правило 5
Убацивање лопте у терен се изводи ногом, на месту где је лопта напустила игралиште са линије или непосредно иза
линије, не даље од 30 цм.

Правило 6
Код извођења свих прекида, противнички играч или више њих, мора бити удаљен најмање 5 (пет) метара од места
одакле се изводи прекид.

Правило 7
Сви прекиди се морају извести у року од 5 (пет) секунди које судија јасно наглашава бројањем подигнутом руком, а
уколико се прекид не изведе у за то предвиђеном року, екипа се кажњава одузимањем лопте, односно искључењем
играча који је ометао извођење прекида. У случају да је директан прекршај досуђен, а сирена је после досуђивања
означила крај полувремена или утакмице, екипа за кога је досуђен прекршај има право исти извести само директним
ударцем на гол.

Правило 8
Након 5 (пет) прекршаја истог тима у првом, односно другом полувремену, сваки наредни прекршај резултира
извођењем слободног ударца без живог зида са 9 (девет) метара за противнички тим. Из акумулираних прекршаја се
искључује казнени ударац са 7 (седам) метара. Голман приликом извођења слободног ударца са 9 (девет) метара има
право изаћи испред гола максимално 3 (три) метра. Сваки директан прекршај се рачуна у акумулиране прекршаје.
Индиректни прекршаји, искључења због неспортског понашања и прекршаји због погрешне измене се не рачунају у
акумулиране. Записничар утакмице након испуњења бонуса акумулираних прекршаја даје звучни сигнал упозорења
судијама. Након испуњења бонуса у свим случајевима изводи се само један казнени ударац са 9 (девет) метара.

Правило 9
Искључивањем на 2 (два) минута кажњава се играч који стартује на противничког играча клизећим стартом или
прекршајем с леђа. Уколико играч клизећим стартом спрјечава погодак, излазак лопте ван граница игралишта или друге
ситуације при којима се не угрожава противнички играч, се не санкционишу искључењем.
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Правило 10
Голман лопту у игру може убацити само руком, у року од 5 (пет) секунди. Лопта је у игри кад напусти простор од 6
метара.

Правило 11
Уколико играч врати лопту свом голману, исти је само телом може вратити у игру, а ако то учини руком досуђује се
индирект за противничку екипу.

Правило 12
У свим случајевима када голман лопту пошаље иза гол-аут линије свог гола досуђује се ударац из угла за противничку
екипу.

Правило 13
Замена играча може се вршити током целе утакмице, а по изласку играча који треба да буде замењен. Замена играча се
врши на за то одређеном мјесту 4,5 метра од центра игралишта. Замена играча на недозвољен начин кажњава се
искључењем на временски период од 2 (два) минута и досуђује се играчу који је раније ушао у игру. Делегат-записничар
контролише правилност замене. У случају неправилне замене делегат-записничар звуком сирене прекида утакмицу и
тиме даје знак судији да санкционише неправилну измену.

Правило 14
Током игре играч може бити искључен на временски период од 2 (две) мин., 5 (пет) минута за друго искључење истог
играча и директан црвени картон без права на замену. Треће искључење повлачи казну искључења до краја утакмице без
права на замену, а исти нема право изводити ударце са седам метара. Ударце са седам метара нема право изводити ни
играч који је искључен у задње два минута утакмице. После трећег искључења и директног црвеног картона играч је
обавезан напустити терен (изаћи у свлачионицу или на трибине).

У Власотинцу, 20.11.2015. године

ЗА ОРГАНИЗАТОРА ТУРНИРА
СРЦ „ВЛАСИНА“ ВЛАСОТИНЦЕ

в.д. директор
Дејан Чикић


