
Место:  Хала “МЕДИСОН” и Кристална дворана, Зрењанин
Технички организатор: Јавна установа “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” Зрењанин

Почетак игара: 31.01.2014. год. у 9:00 часова.

Право учешћа имају све пунолетне особе, запослене у предузећима за чију се екипу 
такмиче, које пре почетка званичног такмичења потпишу изјаву са својим подацима да се 
такмиче  и  учествују  у  играма  на  спствену  одговорност.  На  такмичењу  ће  учествовати 
представници екипа (фирми,  предузећа,  установа,  компанија....)  које  организатору,  на  име 
котизације уплате 15.000,00 РСД.

Свака екипа именује капитена.
Игре се одвијају у хали “МЕДИСОН” и Кристалној дворани у Зрењанину.
Суђење и бодовање на такмичењу обављаће судије које делегира организатор игара. 

На играма ће бити присутна и лекарска служба, службена лице и лица задужена за физичко и 
техничко обезбеђење.

Организатор  задржава  право  да  бира  редослед  и  одређује  сатницу  предложених 
такмичарких игрица.

Предлог игара и спортова:
• Мали фудбал за мушкарце
• Баскет за мушкарце
• Одбојка мешовито (минимум две женске особе на терену)
• Пикадо (жене)
• Стони тенис за мушкарце
• Стони тенис за жене
• Шах мешовито
• Такмичење у припреми гулаша од дивљачи - котлић

1. Мали фудбал

Такмичење у малом фудбалу ће се одвијати у три фазе. Прва фаза (елиминације) се 
односи  на такмичење по групама, које ће се добити жребом након пријаве екипа. Жребање 
ће бити јавно, непосредно пре почетка такмичења. Прва екипе са највише бодова у свакој 
групи пласираће се у други круг такмичења. Друга фаза такмичења ће бити нокаут фаза, где 
поражена  екипа  испада  из  даљег  такмичења,  све  до  полуфинала  где  ће  се  добити  2  не 
поражене екипе, које ће се борити за место победника целокупног такмичења и 2 екипе које 
су изгубиле дуел у полуфиналу и које ће се борити за треће место. Екипе ће се бодовати на  
основу пласмана и места које заузму након завршетка такмичења у фудбалу. Екипу чине 5 
играча  на  терену +  1  голман  са  могућностима  замене.  На  клупи са  резервним играчима 
дозвољено је да седи још 6 играча. Значи екипу у малом фудбалу чини 12 играча. Игра се два 
пута по 15 минута прљаво у групној фази, а  полуфинала и финала 2 пута по 20 минута  
прљаво.  Ако  је  резултат  нерешен  након  истека  регуларног  времена  шутирају  се  пенали. 
Турнир  се  игра  са  фусал  лоптом,  екипе  имају право  на  неограничен  број  измена.  Лопта 
враћена од стране играча голману не сме се хватати руком, голман сме да баци лопту преко 
половине терена у сваком тренутку. За оштрије стартове или неспортско понашање (клизеће 
стартове са две ноге,  повлачење за дрес и руке,  ударац у пределу главе и врата,  вређање 
противничког  играча или службеног  лица)  играч  ће  бити  санкционисан жутим картоном. 
Други жути картон је уједно и црвени, након чега се играч који га је добио искључује из игре 
са правом замене након истека два минута. За неспортски ударац без лопте,као и вређање на 



националној и верској основи играч, који је то учинио, добија директни црвенио картон а 
утакмица се региструје службеним резултатом 3:0 у корист противничке екипе. У случају 
начињеног прекршаја, играња руком или било које повреде правила у голманском простору, 
биће  досуђен  казнени  ударац  (пенал)  који  се  изводи  са  7  метара.  Приликом  извођења 
прекида, живи зид мора стајати на удањености не мањој од 5 метара од лопте. Приликом 
извођења аута, лопта мора бити на или иза аут линије. На крају сваке утакмице капитени 
екипа су дужни да потпишу записнике и тиме потврде регуласрност одигране утакмице.

2. Баскет за мушкарце 3 на 3

Екипу чине 3 играча на терену и 2 резерве. Игра се на 21 постигнутих поена (није 
потребно да буде 2 разлике) или 16 минута. Бонус екипе је 5. фаулa, што значи да после 4. 
екипног  фаула  изводи се  једно слободно  бацање без  скока  за  лопту,  ако  извођач  да  кош 
наставља се игра а ако промаши, противничка екипа добија лопту. Након 6. личне грешке , 
играч који је добио исте, напушта терен. После постигнутог коша, екипа која је постигла кош, 
остаје у поседу лопте. Након пријаве екипа, жребање ће бити јавно, непосредно пре почетка 
такмичења. Након завршртка такмичења извршиће се бодовање екипа на основу пласмана.

3. Одбојка мешовито

Екипу чини 6 играча-играчица на терену и шест резерви. На терену је неопходно да у 
сваком  моменту  буде  минимум  две  женске  особе.  Игра  се  на  два  добијеба  сета  до  25 
освојених поена системом директних елиминација. Уколико је потребно, трећи сет се игра до 
15 постигнутих поена. Након пријаве екипа, жребање ће бити јавно, непосредно пре почетка 
такмичења. Након завршртка такмичења извршиће се бодовање екипа на основу пласмана.

4. Пикадо за жене

Екупу  чине  три  чланице.  Простор  потребан  за  нормално  одвијање  игре  пикадо  је 
замишљени или технички одвојен простор димензија 1,20 м ширине и 3,75 м дужине. У том 
простору сме се налазити само такмичар који у том тренутку баца стрелице и евентуално 
члан руководства турнира. Противнички такмичар мора се налазити иза такмичара који баца 
и удаљен најмање 1 метар. Такмичари који се такмиче у игри забрањено је удаљавање из 
простора за игру. Линија бацања је линија с које се бацају стрелице, а удаљена је 2,37 м од 
линије која означава положај мете. Висина центра мете од земље износи 1,73 м.Током игре 
такмичари не смеју прелазити стартну линију. Дозвољено је нагнути се телом преко линије 
бацања. Дозвољено је стајати лево или десно иза замишљеног продужетка линије бацања. 
Такмичарима  је  допуштено  коришћење  властитих  стрелица.  Након  завршртка  такмичења 
извршиће се бодовање екипа на основу пласмана.

5. Стони тенис за мушкарце

Екипу чине 3 члана плус једна резерва. Игра се на три добијена сета до 5 добијених 
партија.  У  зависности  од  броја  пријављених  екипа  извршиће  се  жребање  и  спаривање, 
непосредно  пре  почетка  самог  такмичења.  Након  завршртка  такмичења  извршиће  се 
бодовање екипа на основу пласмана. 

6. Стони тенис за жене

Екипу чине 2 чланице плус једна резерва. Игра се на три добијена сета до 3 добијение 
партије  (Дејвис  куп).  У зависности  од броја  пријављених  екипа  извршиће  се  жребање и 
спаривање, непосредно пре почетка самог такмичења. Након завршртка такмичења извршиће 



се бодовање екипа на основу пласмана. 

7. Шах

Екипу чини 4 члана – чланице (1 резерва). Игра се 2  X 15 мин., 5 кола (швајцарац), 
компјутерско  паровање  на  дан  такмичења.  Након  завршртка  такмичења  извршиће  се 
бодовање екипа на основу пласмана.

8. Такмичење у припреми гулаша од дивљачи - котлић  

Свака екипа која је узела учешће на овом такмичењу у обавези је да последњег дана 
обезбеди тим за такмичење у припремању гулаша - котлића. Такође свака екипа је у обавези 
да доносе своје реквизите за припрему истог (котлић, плинску боцу, сталак за котлић, зачине, 
тајни  састојак....)  и  све  остало  што  мисли  да  је  потребно.  Организатор  ће  обезбедити 
одређену количину меса за сваку екипу за припремање гулаша. Екипу за припрему гулаша 
чини 3 такмичара – такмичарке. На крају времена предвиђеног за кување гилаша, жири ће 
прогласити победника и извршити бодовање и доделу бодова у односу на пласмане, који ће се 
сабирати у генералном пласману  и проглашењу победника. Прве три екипе у генералном 
пласману биће награђене одговарајућим признањима и наградама.

Контакт особе:
Оливера Армуш тел.: 069 50 27 409
Синиша Маринац тел.: 063 502 740
  



АНКЕТНИ - ПРИЈАВНИ ЛИСТ 

Име фирме – предузећа: ___________________________________

Контакт особа: ___________________________________

Контакт телефон: ___________________________________

СПОРТОВИ Имена играча - такмичара

1 Мали фудбал за мушкарце 1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

2 Баскет за мушкарце 1 2
3 4
5

3 Одбојка мешовито 1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12

4 Пикадо за жене 1 2
3

5 Стони тенис за мушкарце 1 2
3 4

6 Стони тенис за жене 1 2
3

7 Шах 1 2
3 4
5

НАПОМЕНА:   Моле се   представнци екипа –  фирми,  које  намеравају да  узму учешће у   
предложеним  споровима  да  нам  благовремено,  а  најкасније  до  30.01.2015.год,,  доставе 
попуњене пријаве својих екипа на овом обрасцу. 


