
Организациони одбор Спортских игара запослених у правосуђу донео је 
 
 

ПРАВИЛНИК О СПОРТСКИМ СУСРЕТИМА 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Сусрете организује Синдикат правосуђа Србије, сваке године у трајању од пет дана а по 
одлуци Републичког одбора. 
 

Члан 2. 
 

Републички одбор Синдиката правосуђа Србиоје доноси одлуку о тачном датуму 
одржавања Сусрета, одлуку о цени аранжмана и штампања програма. 
 

Члан 3. 
 

Највиши орган руковођења и одлучивања је организациони одбор који чине чланови 
Републичког одбора Синдиката правосуђа Србије. 
Организациони одбор ради успешнијег и потпунијег извршења свих задатака формира 
следеће комисије: 
  Такмичарску комисију 
  Спортску комисију 
  Комисију за букинг 
  Комисију за жалбе 
  Комисију за фер – плеј 
Чланови комисија се бирају из редова чланова Републичког одбора. 
 

Члан 4. 
 

Домаћин Спортских сусрета је Туристичка организација која брине о следећем: 
- да се екипама обезбеде сви потребни услови / смештај, исхрана, борилишта, и 

слично / за нормално извођење такмичења. 
- по потреби даје своје представнике за чланове одбора и комисија 
- обезбеђује комплетну здравствену заштиту за све учеснике сусрета 
- обезбеђује главне судије и ангажује потребан број осталих судија и записничара, 

сноси трошкове суђења и организације такмичења 
- обезбеђује потребну техничку и редарску службу, као и присуство органа јавног 

реда и безбедности 
- обезбеђује потребан број радника за куцање, умножавање, издавање билтена и 

дистрибуцију истог 
- обезбеђује озвучење за конференције и свечано отварање и зарварање Сусрета 
- обезбеђује сав потребан материјал, као и све неопходне риквизите за одржавање 

Сусрета 
- обезбеђује музички и забавни програм сваке вечери за време трајања Сусрета 
- обезбеђује просторију за рад прес центра са комплетном опремом и особљем 
- обезбеђује табле са натписима органа – учесника Сусрета 
- обезбеђује заставу сусрета са одговарајућом музичком пратњом 
- по потреби обезбеђује и превоз такмичара – учесника Сусрета 



- обезбеђује пријавне листиће, записнике за све спортове. 
 

ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈА 
 

Члан 5. 
 

Дужности Организационог одбора су: 
- врши све потребне припреме за одржавање и спровођење Сусрета 
- врши оперативно – техничке послове везане за одржавање и спровођење Сусрета 

 
Дужности Такмичарске комисије су : 

- обавља све послове који произилазе из такмичарског дела програма и правила 
- врши жребање екипа – учесника и одређује сатницу такмичења 
- сумира, сређује и објављује резултате 
- одређује делегате који проверавају и утврђују исправност наступа такмичара 

пред сам почетак такмичења и верификује регуларност талмичења 
 
Дужности спортске комисије су: 

- припрема и спроводи све послове у вези са правовременим избором борилишта и  
опреме за нормално спровођење Сусрета 

- води рачуна да локације свих потребних објеката, терена и пратећих садржаја  
одговарају захтевима Сусрета и такмичарским правилима 

 
Дужности комисије за букинг су: 

- врши распоред смештаја учесника сусрета по објектима за то намењеним  
водећи при том рачуна о редоследу пријава екипа / органа / за Сусрете 

 
Дужности комисије за жалбе су: 

- обавља све послове решавања жалби појединаца, екипа или представника  
екипа-учесника, и то у року од највише пет / 5 / сати од подношења жалбе. У 
случају да комисија не донесе одлуку на уложену жалбу или донесе одлуку на 
коју има примедби жалба се предаје другостепеном органу/ Организационом 
одбору / који заседа и доноси одлуку. 

- прати што већи број утакмица како би могла да доноси ваљане одлуке 
 
Дужности комисије за фер – плеј су: 

- прати организацију и ток такмичења ради сагледавања и доношења одлукле о  
носиоцу овог признања 

- прима у писменој форми све предлоге од екипа – учесника или појединаца за  
доделу овог признања 

- последњег дана Сусрета, сат времена пре затварања Сусрета доноси одлуку о  
додели признања за фер – плеј у мушкој и женској категорији 

 
 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 6. 
 

Такмичење се одржава у 11 / једанаест / мушких, 12 / дванаест / женских и 4 / четири / 
мешовите спортске дисциплине. 
 
 



 Мушке дисциплине     Женске дисциплине 
  
 1. Мали фудбал     1. Мали фудбал 
 2. Кошарка      2. Кошарка 
 3. Одбојка      3. Одбојка 
 4. Стони тенис     4. Стони тенис 
 5. Стрељаштво     5. Стрељаштво 
 6. Тенис      6. Тенис 
 7. Атлетика      7. Атлетика 
 8. Бич волеј      8. Бич волеј 
 9. Куглање      9. Куглање 
10.Пливање                10.Пливање 
11.Пикадо                11.Пикадо 
                 12.Дактилографија 
 
 
    Мешовите дисциплине 
            

1. Надвлачење конопа 
2. Шах 
3. Риболов 
4. Рибља чорба 
 

 
Члан 7. 

 
Жреб за такмичење је полудиригован / четири најбоље пласиране екипе са претходних 
сусрета у сваком спорту се правилно распоређују по шеми, а остали се извлаче / 
 

Члан 8. 
 

Вође екипа – учесница су дужни да воде рачуна о оптерећености својих такмичара, како 
неби дошло до повреда и нарушавања здравља.  
Такође, дужни су да воде рачуна о понашању своје екипе у целини и појединачно како 
на спортским теренима тако и ван њих. 
 

Члан 9. 
 

Право учешћа на Спортским сусретима имају запослени у правосуђу Србије који су 
чланови синдиката правосуђа Србије. 
Активни спортисти прве и друге лиге немају право такмичења на Спортским 
сусретима. 
Све екипе – учеснице морају наступати на такмичењима у прописаној опреми / дресу /, 
једнообразни и по могућности са видљивим бројем на дресу који носе. 
За екипу – учесницу право такмичења имају само запослени у том органу, што доказују 
овереном здравственом књижицом са печатом органа за годину у којој се Сусрети 
одржавају, радном књижицом или списком такмичара прописано овереним од 
кадровске службе органа у којем су запослени. 
 
 

Члан 10. 
 



Сви активни учесници Спортских сусрета обавезни су учествују на свечаном отварању 
и затварању су сусрета. 
 

Члан 11. 
 

Сви активни учесници Спортских сусрета морају имати личне карте ради утврђивања 
идентитета и прописано оверене здравствене књижице како би им се у случају потребе 
могла указати здравствена услуга. 
 

Члан 12. 
 

Свака екипа – учесник на Спортским сусретима сноси своје трошкове аранжмана и 
друге материјално – финансијске издатке. 
 

Члан 13. 
 

Редослед пријава за Спортске сусрете одређује и редослед смештаја екипа – учесника по 
објектима за то намењеним. 
 

Члан 14. 
 

Свака пријава за Спортске сусрете која је потписана и оверена од екипа – учесника је 
уједно и врста уговора између корисника и организатора. 
 
 

ПОСЕБНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ 
 
 

Посебним пропозицијама ближе се регулишу сва питања карактеристична за спортске 
дисциплине утврђене чланом 6 овог Правилника. 
 

Члан 15. 
 

На спортским сусретима примењују се важећа правила организовања и реализације 
такмичења која се односе на: 

- пропозиције о начину такмичења / по дисциплинама / 
- вођење записника о утакмици – такмичењу 
- достављање извештаја о утакмици – такмичењу Такмичарској комисији 

Само такмичење обавља се по важећим правилима за сваку спортску дисциплину која 
су у примени у моменту одржавања такмичења. 
Организатор задржава право измене пропозиција о начину такмичења. 
 

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПО ДИСЦИПЛИНАМА 

 
Члан 16. 

 
МАЛИ ФУДБАЛ 
Екипа броји 10 / десет / играча /,  5 + 1 у игри и 4 резерве. 
Утакмице трају у предтакмичењу 2 x 15 минута са одмором између два дела игре од 5 
минута. 



За екипу на једној утакмици наступа пет играча + голман. Уколико у току игре, услед 
искључења играча или других разлога екипа остане са мање од 4 играча утакмица се 
прекида и региструје службеним резултатом 3 : 0 у корист противничке екипе. 
Утакмице се играју на рукометном игралишту димензија 40 x 20 метара. 
Замене играча су летеће, то јест замењени играч мора напустити а заменик ступити у 
терен зоне замене да би процедура замене била исправна.  
Непоштовање овог правила повлачи казну искључења из игре у трајању од 2 минута. 
После 6 диригованог прекршаја изводи се пенал са удаљености од 10 метара, као и сви 
следећи дириговани прекршаји. 
Прекршаји из једног полувремена се преносе у друго полувреме. 
У случају нерешеног резултата утакмице изводе се пенали. 
По 3 играча из екипа наизменично ће изводити пенале са 6 метара са залетом унутар 9 
метара. 
Уколико је и тада нерешен резултат, наизменично ће се изводити по један пенал до 
коначног победника. 
Утакмице за 3 и 1 место се играју 2 x 20 минута. 
У случају нерешеног резултата играју се продужеци од 2 x 5 минута. 
Ако је и тада нерешен резултат изводиће се наизменично по један пенал до добијања 
победника. 
Игра голмана идентична је као и у великом фудбалу 
Суди се по правилима игре за мали фудбал у складу са пропозицијама Фудбалског 
савеза Србије. 
 
ОДБОЈКА 
Екипа броји 10 такмичара / 6 у игри и 4 резерве /. 
Утакмице се играју у 2 добијена сета. 
Финална утакмица се игра у 3 добијена сета. 
Суди се по правилима Одбојкашког савеза Србије. 
 
ОДБОЈКА НА ПЕСКУ – БИЧ ВОЛЕЈ 
Екипу чине 2 играча + 1 резерва. 
Игра се на 1 добијен сет до 25 / на 2 разлике /. 
На сваких 5 поена мења се страна. 
За 1 место игра се на два добијена сета / на 2 разлике / до 12. 
На свака 4 поена мења се страна. 
Играчи наизменично сервирају. 
Трећа лопта не може да буде пребачена прстима нити кувањем већ неком симулацијом 
смеча. 
Нема прелаза средње линије. 
 
КОШАРКА 
Екипа броји 10 такмичара / 5 у игри и 5 резерви / 
Утакмица траје 4 x 7 / мушкарци / и 4 x 5 / жене / минута укупно / прљаве игре /, са тиме 
што се последње 2 минуте последње четвртине региструје само време ефективне – чисте 
игре. 
Екипа има право на 1 тајм аут за полувреме. 
Уколико у току утакмице из било којих разлога екипа остане са мање од 2 играча 
утакмица се прекида и региструје службеним резултатом у корист противничке екипе. 
Уколико је на крају утакмице резултат нерешен игра се продужетак од 3 минута. 
Утакмице се играју гуменим лоптама. 
Утакмице се суде у складу са правилима Кошаркашког савеза Србије и FIBA. 
 



СТОНИ ТЕНИС 
Такмичење је екипно. 
Екипа броји 2 члана. 
Партија се игра у 3 добијена сета до 11 са променама серве на 2 сервирања. 
До полуфинала игра се у 2 добијене партије, ако резултат буде нерешен игра се дубл. 
Полуфинале и финале игра се у 3 добијене партије. 
У случају кашњења играча чека се највише 10 минута ако је изостанак оправдан. 
Суди се по правилима Стонотениског савеза Србије. 
 
СТРЕЉАШТВО 
Екипу чине 3 такмичара. 
Такмичење је екипно. Екипа може наступити са најмање 2 такмичара – стрелца. 
Гађа се из ваздушне пушке серијске израде са отвореним нишаном, без помоћног 
кундака и штекера, са тим да није тежа од 3,1 килограма. 
У ову категорију спадају ваздушне пушке: Црвена застава, Славија, Лучник, Аншиц 
330 и 350 и остале серијске пушке. 
Мета је пречника 83 мм, одстојање 10 метара, стојећи став без наслона. 
Гађа се 20 дијабола за бодовање и проба која није ограничена по броју дијабола. 
Мете и дијаболе обезбеђује организатор. 
Такмичари наступају са својим оружјем, по могуности у одговарајућој опреми. 
Време гађања зависи од броја пријављених екипа / 30 – 45 минута /. 
Суди се по правилима Стрељачког савеза Србије. 
 
ПИКАДО 
Екипу чине 3 такмичара. 
Екипа може наступити са најмање 2 такмичара. 
У мету се гађа са 5 пробних и 10 важећих хирацаза бодовање са удаљености од 3 метра. 
Мете и стрелице обезбеђује организатор. 
Мета се поставља на висини од 1,6 метара, рачунајући од централне тачке.  
Бачена стрелица мора се задржати у мети најмање 5 секунди, у супротном хитац се не 
рачуна. 
 
ШАХ 
Екипу чине 4 играча. 
Све екипе су дужне да предају основни састав који ће важити за читаво такмичење. 
Темпо игре је 30 минута по играчу, укупно 1 сат за целу партију. 
Такмичење се обавља по правилима иге FIDE и допунским правилима за убрзани 
завршетак. 
Победника одлучује највећи број освојених поена, ако је он исти онда се примењује: 

- бухоле коефицијент 
- меч бодови 
- међусобни резултат / ако је до њега дошло / 
- сонебор – бергер однос поена 
- жреб 

Игра се по швајцарском систену, југословенска кружна варијанта у 7 кола. 
За све што није обухваћено овим пропозицијама, главни судија ће дати тумачење. 
 
АТЛЕТИКА – КРОС 
Мушкарци трче на 800 метара а жене на 400 метара. 
Екипа броји 2 члана. 
Такмичење се одржава на тврдој подлози. 
Стаза мора бити обележена, а део старта и циља канапом. 



Редослед уласка у циљ је уједно и број бодова које такмичар носи за своју екипу. 
Сабирањем бодова сва 3 такмичара одређује се укупан број бодова, а прва је она екипа 
која има најмањи број бодова. 
У случају да две или више екипа имају исти број бодова, боље пласирана екипа је она 
чији је последњи такмичар уласком у циљ боље пласиран. 
 
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА 
Екипа броји 8 такмичара / 6 мушкараца + 2 жене / 
Такмичење је екипно. 
Екипа може наступити са најмање 5 такмичара, од којих мора бити најмање 1 жена. 
За надвлачење се користи дебели конопац / 20 – 35 мм обима и дужине од 10 – 20 метара  
Конопац је на средини означен заставицом у боји чији врх је при подизању окренут на 
доле. 
Борилиште је означено са 3 паралелне линије са међусобном удаљеношћу 1 – 2 метра, у 
зависности од дужине конопца. 
Конопац се поставља попречно у односу на ове линије. 
На знак судије такмичари обе екипе прилазе једном и другом крају конопца, подижу га 
до висине кукова и заузимају најпогоднији положај за почетак борбе. 
Судија подешава конопац тако да заставица буде изнад средишне линије. 
На знак сад или звиждук пиштаљке почиње надвлачење.  
У тренутку почетка надвлачења ниједан такмичар се не сме налазити у обележеном 
простору између њих. 
Такмичење траје док једна екипа не повуче на своју страну средину конопца обележену 
заставицом преко ближе линије, односно док једна екипа не постигне 2 победе. 
Време надвлачења у једној рунди је 60 секунди. 
 
ПЛИВАЊЕ 
Екипа броји два такмичара. 
Плива се слободним стилом. 
Мушке екипе пливају 50 метара, а женске 25 метара. 
Збир резултата оба такмичара одређује пласман екипа. 
Прве 4 екипе пливају финалну трку. 
По истом систему се одређује и појединачни победник. 
Прва четири резултата по времену уласка у циљ пливају финале. 
Победник је она екипа или појединац који први стигне на циљ у финалној трци. 
По редоследу уласка у циљ одређује се друго, треће и остала места на табели. 
 
КУГЛАЊЕ 
Екипу чине 2 такмичара. 
Баца се 20 + 20 супопва / 20 у пун и 20 у чишћење / за мушкарце и 10 + 10 за жене. 
Екипни резултат се добија сабирањем резултата оба такмичара. 
Резултат који такмичар постигне у екипном такмичењу уједно се бодује и за 
појединачни пласман. 
Уколико 2 екипе имају идентичан број оборених чуњева, победник је она екипа која 
има бољи резултат од бацања пуне, ако је и тада резултат нерешен победник је она 
екипа која је оборила више 9 при бацању пуне / затим се рачунају 8, 7, и тако даље / 
Сва остала питања регулисана су правилником Куглашког савеза Србије. 
 
ДАКТИЛОГРАФИЈА 
Сваку екипу сачињава по 2 такмичара. 
Такмичење се одржава у дисциплини мерења брзине у препису. 
Раде се 2 мерења од по 5 минута, а за оцену и рангирање се узима бољи текст. 



Такмичење се одвија под надзором одређене комисије која пре почетка такмичења 
учесницима даје упуства, текст за препис и хартију. 
Председник комисије даје знак за почетак и крај такмичења, које мора да поштује 
сваки такмичар. 
Ниједан такмичар не сме почети пре давања знака за почетак и не сме да настави да 
куца после давања знака за крај. 
Победник је она екипа или појединац који има највише чистијих откуцаја у минути. 
Као откуцај рачуна се слово, знак, број, откуцај за размак, употреба мењања и 
коришћења скретнице. 
За сваку откуцану грешку умањује се 20 чистих откуцаја текста. 
Као грешка рачуна се погрешно откуцано слово, прекуцано слово и све друге грешке 
које одступају од оригиналног текста. 
Победник је она екипа која у збиру има највише чисто откуцаних слова у минути, на 
исти начин се рангира и појединачни победник. 
 
РИБОЛОВ 
Екипу чине 2 такмичара. 
Такмичење траје 2 часа и одвија се по правилима CIPS – а. 
Пеца се једним штапом, једном удицом и на пловак. 
Дозвољени су сви мамци осим живе рибе. 
Размак између такмичара је 5 метара. 
Вредновање резултата врши се на основу броја уловљених риба и количине изражене у 
грамима по систему : риба – бод, грам – бод. 
У случају да две или више екипа имају исто бодова победник је она екипа која има већи 
број уловљених риба. 
 
ТЕНИС 
Екипу чине 2 такмичара. 
Игра се по мправилима Тениског савеза Србије. 
 
РИБЉА ЧОРБА 
Екипа броји најмање 1 такмичар, а може и више. 
Оцењује се боја, укус, густина и целовитост рибе. 
 
 

БОДОВАЊЕ 
 

Члан 17. 
 

Екипи за освојено место припада бодова: 
  
            Прво место  15 бодова 
 Друго место  10 бодова 
 Треће место    8 бодова 
 Четврто место   7 бодова 
 Пето место    6 бодова 
 Шесто место    5 бодова 
 Седмо место    4 бода 
 Осмо место    3 бода 
 Девето место    2 бода 
 Десето место    1 бод 
 



ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

Члан 18. 
 
Генерални пласман екипа утврђује се на основу сабирања резултата постигнутих у 
свим дисциплинама у којима екипа учествује. 
Проглашавају се генерални победници посебно у мушкој и посебно у женској 
категорији, као и генерални то јест укупни победник игара у обе категорије који добија 
прелазни пехар. 
На спортским сусретима утврђује се пласман екипа и појединаца, проглашавају се 
победници, друго и треће пласирани, а редослед осталих се објављује. 
 

Члан 19. 
 

На спортским сусретима установљена су следећа признања и награде: 
 

ПЕХАРИ 
- за 1, 2, и 3 пласирану екипу у свим дисциплинама 
- за све укупни пласман у мушкој и женској конкуренцији 
- за фер плеј у мушкој и женској конкуренцији 

 
МЕДАЉЕ 

- за 1, 2, и 3 пласиране у појединачној конкуренцији  
 

ДИПЛОМЕ 
- за 1, 2, и 3 пласиране екипе и појединце 
- за фер плеј у мушкој и женској конкуренцији 

 
У зависности од одређених околности могу бити установљена и друга признања. 
 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 20. 
 

Овим правилником прописују се мере и поступак за кажњавање такмичара, стручних и 
техничких лица, функционера и других који непосредно или посредно учествују у 
спровођењу програма спортских сусрета а прекрше пропозиције и друга правила. 
 

Члан 21. 
 

Циљ изрицања дисциплинских мера је свођење активности у прописане и дозвољене 
оквире и елиминисање негативности које нарушавају регуларност и принципе 
аматерског спорта. 
 

Члан 22. 
 

Одредбе овог правилника примењуиваће се на: 
- све учеснике – такмичаре 
- стручне и техничке руководиоце екипа 
- функционере и спортске раднике који учествују у организовању и спровођењу 

програма спортских сусрета 



- судије, записничаре 
- сва друга лица која непосредно или посредно учествују у организацији 

 
Члан 23. 

 
Непознавање пропозиција, правилника и осталих прописа који су везани за спровођење 
програма и такмичења никога не оправдава и ослобађа од дисциплинске одговорности. 
 

Члан 24. 
 

Ко другога подстакне или му помогне да изврши прекршај казниће се као да је 
прекршај сам извршио. 
 

Члан 25. 
 

Ко једним прекршајем повреди више прописа казниће се по оном пропису који 
предвиђа већу казну. 
Ономе ко изврши више разних прекршаја може се изрећи јединствена казна, која 
неможе прећи збир појединачно утврђених казни, нити прећи двоструку висину најтеже 
казне. 
 

Члан 26. 
 

Већом казном казниће се онај ко је већ једном због истих или сличних пропуста био 
кажњен. 
Приликом одмеравања казне извршиоцу морају бити узете у обзир и све околности које 
утичу да казна буде већа односно мања. 
 

Члан 27. 
 

За прекршај који није предвиђен овим правилником, извршилац прекршаја казниће се 
по одредбама предвиђеним за сличне случајеве овог правилника. 
 

Члан 28. 
 

Нико неможе бити кажњен пре него што буде саслушан или упути писану изјаву у року 
од 3 / три / сата од пријема захтева дисциплинског органа. 
Ако извршилац прекршаја не приступи саслушању или не да писану изјаву одлука се 
може донети на основу расположивих података. 
 

Члан 29. 
 

Коначна одлука о казни мора бити уписана у регистар казни организационог одбора. 
 

Члан 30. 
 

Утврђују се следеће дисциплинске мере – казне: 
За учеснике – такмичаре и екипе: 

- опомена 
- последња опомена 
- забрана наступа на следећој утакмици 
- забрана наступа до краја сусрета 



- забрана наступа у наредном или више сусрета 
 
За стручне и техничке руководиоце и функционере: 

- опомена 
- последња опомена 
- забрана вршења функцује на следећој утакмици 
- забрана вршења функције до краја сусрета 
- забрана вршења функције на наредном или више сусрета 

 
За судије, записничаре: 

- опомена 
- последња опомена 
- забрана вршења функције до краја сусрета 
- забрана вршења функције на наредном или више сусрета 

 
О изреченој казни биће извештени органи односно установе одакле долазе такмичари, 
екипе, функционери, судије и сва лица која буду кажњена. 
 

НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ 
 

Члан 31. 
 

Под неспортским понашањем подразумевају се: 
- псовање 
- непристојни гестови 
- приговарање, омаловажавање одлука судија и наређења руководиоца и 

функционера који обављају одређене дужности 
- изазивање играча, такмичара, својих или противничких, функционера и 

гледалаца, речима, гестовима 
- све појаве које могу штетити угледу спортских сусрета 

Неспортско понашање је прекршај за који се изричу казне наведене у дисциплинском 
поступку овог правилника. 
 

Члан 32. 
 

Физички напад на свог или противничког играча – такмичара, судију, функционера 
или гледаоца за време игре или такмичења на спортским теренима или ван њих је 
тежак прекршај за који се обавезно изриче казна забране наступа до краја такмичења 
или забраном такмичења или вршења функције на наредном или више сусрета. 
 

Члан 33. 
 

Наговарање такмичара да напусти борилиште или да не почне одређено такмичење је 
прекршај за који ће се изрећи казна забране наступања до краја сусрета. 
 

Члан 34. 
 

Прихватање наговарања и напуштање терена или пак одустајање од такмичења 
казниће се забраном наступа појединца или целе екипе или вршење функције до краја 
сусрета. 
 

 



Члан 35. 
 

Неправилан наступ такмичара, односно такмичара под казном је прекршај за који се 
може изрећи казна брисања постигнутих резултата екипи за коју је такмичар наступао 
и забрана наступа на следећим сусретима. 
 

Члан 36. 
 

Пружање непотпуних, нетачних и лажних података одлучујућих за такмичење као што 
су : 

- наступање са туђом књижицом 
- лажни подаци из радног односа, и слично 

су тежак прекршај за који се изриче казна забране наступања за појединца или орган, 
односно установу у свим спортовима наредних 5 / пет / сусрета. 
Функционер, стручно – техничко лице или друго лице које је знало или учествовало у 
прекршају из претходног става казниће се забраном вршења функције од 1 / једне / до 5 
5 / пет / сусрета, а у тежим случајевима и доживотном забраном то јест 
дисквалификацијом. 
 

Члан 37. 
 

Вређање, клеветање и ширење неистине о својој или другој организацији, о свом или 
противничком такмичару, функционеру, судији или члану руководства је прекршај за 
који ће се изрећи казна забране наступања, односно вршења функције у трајању од 1 / 
једног / до 5 / пет / сусрета. 
 

Члан 38. 
 

Ширење или подстицање националне нетрпељивости је тежак прекршај који ће се 
казнити доживотном забраном наступа, односно вршења функције. 
 

Члан 39. 
 

Такмичар кажњен у једној спортској дисциплини нема право наступа у другим 
спортским дисциплинама. 
 

ВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
 

Члан 40. 
 

Дисциплински поступак води и дисциплинску казну доноси комисија за жалбе. 
Против одлуке комисије за жалбе може се уложити жалба организационом одбору. 
Одлука организационог одбора је коначна и проти ње се неможе уложити жалба. 
 

Члан 41. 
 

Комисија за жалбе на основу поднете пријаве одлучује о покретању поступка за 
изрицање дисциплинске казне. 
Екипа или појединац који су поднели жалбу морају доставити доказе. 
Уколико нема доказа о учињеном прекршају неможе се изрећи дисциплинска казна. 
Ако се утврди да је прекршај учињен мора се изрећи дисциплинска казна сразмерно 
тежини учињеног прекршаја. 



Члан 42 
 

Одлука о изреченој казни доставља се писмено и то као посебан акт. 
Одлука која није у складу са ставом 1 овог члана сматраће се да није ни донета. 
 

Члан 43. 
 

Одлука о изрицању дисциплинске казне доноси се у роковима који су одређени местом 
и условима у којима је прекршај настао. 
Прекршаји који су настали на такмичењу или у вези такмичења и чије нерешавање 
може утицати на даљи ток такмичења морају бити санкционисани и о њима донета 
коначна одлука најкасније до следећег наступа екипе, односно појединца, рачунајући 
од наступа приликом ког је прекршај и учињен. 
Уколико због краткоће времена није могуће донети коначну одлуку о дисциплинској 
казни, органм који руководи такмичењем има право да такмичење одложи до 
доношења коначне одлуке, али само онолико времена колико је потребно да се 
поступак оконча. 
 

Члан 44. 
 

Одлука о прекршајима који нису у вези са такмичењем и немогу утицати на 
остваривање спортских резултата доноси се у току трајања сусрета. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 45. 
 

Поступак за измену и допуну овог правилника могу покренути најмање 3 / три / члана 
организационог одбора или најмање 7 / седам / екипа – учесника спортских сусрета. 
 

Члан 46. 
 

Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране организационог одбора. 
 
 
 

 
 
 
 
       
       

 


