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Опште пропозиције регионалне лиге за
такмичарску 2018/2019 годину
Члан 1.
Такмичење се спроводи према одредбама Правилника о такмичењу ОСС,
Правилника о регистрацији одбојкашких клубова ОСС, Правилника о регистрацији играча
ОСС, Међународних правила одбојкашке игре, Правилника о дисциплинској и материјалној
одговорности ОСС, ових општих Пропозиција такмичења и Анекса пропозиција
такмичења.
Члан 2.
На утакмицама Регионалне лиге сваки клуб сноси своје трошкове, a клуб-домаћин
сноси трошкове службених лица.
Клуб-домаћин је технички организатор утакмице и сноси одговорност за целокупну
организацију, пре, у току и после одигране утакмице.
Члан 3.
Укупан број бодова који екипе освајају на једној утакмици је 3 (три).
У случају резултата 3:0 или 3:1 победничка екипа осваја сва 3 (три) бода, а
поражена екипа 0 (нула) бодова.
У случају резултата 3:2 победничка екипа осваја 2 (два) бода, a поражена екипа
1 (један) бод.
Пласман се утврђује на основу већег броја остварених победа. У случају истог
броја остварених победа , пласман одлучује већи број освојених бодова, односно бољи
количник у сетовима уколико је број бодова исти, односно бољи количник у поенима,
уколико су број бодова и количник у сетовима исти.
У случају регистровања утакмице службеним резултатом у корист
противника, клуб се аутоматски кажњава одузимањем 1 (једног) бода.
Члан 4.
Такмичење Регионалне лиге у свим фазама спроводи надлежни Комесар такмичења.
Члан 5.
Клубови који су стекли право учешћа у такмичењу, дужни су да до прописаног рока
поднесу надлежном Комесару такмичења попуњен Пријавни формулар за учешће у
Регионалној лиги.
Клубови су обавезни да до прописаног рока уплате Пријавнину за такмичење, која
улази у Фонд заједничких трошкова за организацију и спровођење такмичења.

Члан 6.
Клуб-домаћин јe обавезан да електронском поштом или смс-ом обавести
Комесара такмичења и противничку екипу o термину одигравања утакмице најкасније
8 дана пре одигравања утакмице.
Члан 7.
Утакмице се играју на основу Међународних правила одбојкашке игре.
Члан 8.
Утакмице се могу играти само у дворанама које су регистроване од стране органа
одређеног од ООСВ и које су условне.
Утакмице Регионалне лиге се заказују суботом и недељом у времену од
09:00 – 20:00 часова.
Члан 9.
Уколико се утакмице клубова (који учествују у званичним међународним
такмичењима или Купу Србије) и/или репрезентативних селекција поклапају са терминима
редовног кола лиге, првенствене утакмице ових клубова играју се у среду која претходи
редовном колу или у термину који одреди Комесар такмичења.
На захтев клуба, Комесар такмичења може одобрити промену термина и
дворане за одигравање утакмице.
Члан 10.
Ради регуларности такмичења, Комесар такмичења може одредити да се неке
утакмице последња два кола сваког дела такмичења играју истог дана и у исто време.
Члан 11.
Пола часа пре почетка утакмице, терен мора бити спреман за одигравање утакмице.
Први судија одлучује о способности терена на коме треба да се одигра утакмица.
У случају више силе, Први судија процењује да ли су сметње објективне природе и
доноси одлуку о времену почетка утакмице.
Члан 12.
Клуб-домаћин је обавезан:
a) Да најкасније један сат пре почетка утакмице судијској екипи стави на располагање
нормално загрејане свлачионице, а гостујућој екипи нормално загрејане свлачионице са
тушевима и топлом водом;
б) Да по одиграној утакмици обезбеди посебну просторију за обављање
административних послова везаних за утакмицу (узимање изјава,...);

Члан 13.
Дужности клуба-домаћина су:
a)Да истакне заставу републике Србије;
б)Да организује редарску службу (најмање 4 редара са видљивим ознакама);
в)Да обезбеди четири исправне и прописане лопте за oдигравање утакмице
г)Да обезбеди исправне и прописане лопте за загревање гостујуће екипе (минимум једна
лопта на две играчице);
д)Да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0 дo 50;
ђ)Да обезбеди важећи Међународни записник;
е)Да постави сто и столице за службена лица на утакмици;
ж)Да постави посебне клупе или столице за резервне играче-ице, тренере, лекаре,
физиотерапеуте и статистичаре (по 10 седећих места), као и столице за кажњене играче-ице
(по 2);
з)Да обезбеди судијску столицу са платформом (тамо где је могуће да се постави);
и)Да обезбеди таблице са бројевима за замене играча-ица током утакмице од броја 1 до
броја 20 за обе екипе;
ј)Да обезбеди званичног представника клуба који се ставља на располагање првом судији
по питању организације утакмице.
Члан 14.
Клуб-домаћин је технички организатор утакмице, одговоран за целокупну
организацију пре, у току и после одигране утакмице.
Организатори одбојкашких утакмица дужни су да се придржавају Закона о
спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама.
Клуб-домаћин је обавезан:
a) Да обезбеди дежурног лекара са приручном апотеком за пружање прве помоћи;
б) Да пријави утакмицу органима Министарства унутрашњих послова.
Непоштовањем наведених обавеза, клуб-домаћин преузима на себе све законске последице.
Члан 15.
Уколико организатор није извршио све техничке припреме, први судија ће одредити време
од 15 минута да се уочени пропусти отклоне.
Одлука и разлози за неодигравање утакмице се уносе у записник, који потписују први судија
и званични представници обе екипе.

Члан 16.
Сваки клуб је одговоран за понашање својих навијача, како на домаћем тако и на
гостујућем терену.
Члан 17.
Сметње изазаване елементарним непогодама, оштећење или уништење инсталација
у дворани ударом грома и нестанак електричне енергије на ширем подручју, сматрају се
вишом силом.

Члан 18.
На утакмицама Регионалне лиге могу наступати играчи-це уз лиценцну
легитимацију и важећи лекарски преглед који треба да буде урађен на обрасцу М-3 (који не
може бити старији од шест месеци). Уколико играч-ица нема лиценцу и/или важећи
лекарски преглед, дозвољава му/јој се наступ уз утврђивање идентитета путем личне карте
или пасоша, узима Изјава представника клуба о разлогу недостатка лиценце и/или
гарантовању постојања важећег лекарског прегледа, a Клуб доставља на увид лиценцу и/или
важећи лекарски преглед надлежном Комесару такмичења у року од 48 часова.
На утакмици Регионалне лиге могу наступити играчице са навршених 14 година
старости.
Члан 19.
Уколико се установи да играчице играју под лажним именом, аутоматски подлежу
дисциплинском поступку.
Члан 20.
Наступ тренера и статистичара условљен је лиценцирањем од стране органа који
спроводи такмичење. Основни услов за лиценцирање тренера и статистичара је стицање
звања према нормативним актима Удружења одбојкашких тренера Србије.
Уколико тренер или статистичар немају лиценцу, поступак је исти као и за играчице.
Члан 21.
Наступ лекара и физиотерапеута условљен је лиценцирањем од стране органа који
спроводи такмичење. Основни услов за лиценцирање лекара и физиотерапута је признавање
звања према нормативним актима Медицинске комисије ОСС.
Уколико лекар или физиотерапеут немају лиценцу, поступак је исти као и за
играчице.
Члан 22.
За време трајања утакмице за записничким столом седе записничар, руковалац
електронским семафором (ако исти функционише), представник клуба-домаћина и дежурни
лекар.
За време трајања утакмице на клупама за резервне играче могу се налазити само у
записнику пријављени играчи-ице, први тренер и 2 асистента тренера, лекар и
физиотерапеут или статистичар. Укупан број чланова стручног штаба може бити 5 уколико
је неко од њих лекар или физиотерапеут, с,тим што је максималан број тренера 3, а осталих
чланова стручног штаба по 1. Услов за наступ статистичара на утакмици је наступ бар
једног тренера.
Члан 23.
За сваку утакмицу првог, другог судију и записничара одређује надлежни Врховни
судија, уз поштовање договорених принципа.
Сваки клуб, који изрази жељу да му највише двоје судија не буду делегирани,
обавезан је да поднесе писмени захтев са образложењем Комесару такмичења,
најкасније 15 дана пре почетка такмичења. Комесар такмичења разматра поднете
захтеве и доноси коначне одлуке по истим, а Клубове и УОСВ писмено обавештава о
донетим одлукама.

Члан 24.
Опрема играчица мора да одговара захтевима Међународних правила игре и све
играчице морају да имају једнообразну опрему (осим Либера), са исправном нумерацијом
дресова (није дозвољено да бројеви на дресовима буду исцртани фломастером или
залепљени фластером).
Гостујућа екипа (осим Либера) је обавезна да наступи у дресовима чија је основна
боја различита од основне боје дресова домаће екипе.
Члан 25.
Званично делегирање првог, другог судије и записничара објављује у Делегирању
надлежни Врховни судија.
Судије су обавезне да се пријаве домаћину у дворани у којој се игра утакмица
најкасније 1 час пре заказаног почетка утакмице, а у комплетној судијској униформи
представницима клубова најкасније 30 минута пре заказаног почетка утакмице.
Уколико одређени први судија не дође на утакмицу, замениће га други судија, а
другог судију може да замени судија одговарајућег ранга, присутан у дворани и то само уз
обострану сагласност клубова, која се констатује, пре почетка утакмице, потписом оба
капитена у записнику.
Члан 26.
Уколико на утакмицу не дође ни један од одређених судија, могу их заменити
двојица судија одговарајућег ранга, присутни у дворани, и то само уз обострану сагласност
Клубова, која се констатује, пре почетка утакмице, потписом оба Капитена у Записнику.
Ако не постоји сагласност клубова или нема могућности за замену једног или оба
судије, биће одређен нови термин за одигравање утакмице.
Члан 27.
За организацију и одигравање утакмица спроводи се Протокол за одбојкашке
утакмице Друге Лиге.
Члан 28.
После завршетка утакмице капитени обе екипе су обавезни да потпишу записник.
Записник се води у три примерка, од којих се оригинал шаље Комесару такмичења, а по
једну копију преузимају представници екипа. Уколико капитен екипе не жели да
потпише записник, први судија ће то регистровати у записнику, у рубрици
ПРИМЕДБЕ, а капитен и екипа ће сносити последице за свој поступак.
Члан 29.
На утакмицу и резултат утакмице, повреду Пропозиција такмичења и Међународних
правила игре, допуштена је Жалба.
Жалба мора бити најављена у Записнику са одигране утакмице и образложена
основним мотивима, одмах по завршетку утакмице, пре потписивања Записника.

Члан 30.
Писмено образложење Жалбе и потврда о уплати таксе морају се послати Комесару
такмичења најкасније 48 часова по одиграној утакмици. Уколико клуб одустане од
претходно најављене Жалбе, дужан је да о томе писмено извести Комесара такмичења у
року од 24 часа по одиграној утакмици.
Жалбе које не испуњавају наведене услове неће се узимати у поступак и одбациваће
се из формалних разлога.
Члан 31.
Најаве Жалби, које се односе на право наступа члана екипе, неисправност терена,
температуру ваздуха или светло, подносе се пре почетка утакмице.
Члан 32.
Комесар такмичења доноси Решење о Жалби најкасније 5 дана од дана пријема
Жалбе.
Члан 33.
На решење Комесара такмичења може се уложити Жалба другостепеном органу, у
року од 3 дана од дана пријема решења. Жалба другостепеном органу одлаже извршење
казне, осим у случају суспензије.
Другостепено решење по жалби мора бити донето у року од 8 дана од дана пријема
Жалбе. Другостепено решење је коначно.
Члан 34.
Званичним лицима на утакмицама припада такса за обављену дужност и путни
трошкови за путовање у одласку и повратку до места сталног боравка (исто важи и за
утакмице које су из било ког разлога прекинуте).
Уколико се утакмица не одигра, службеним лицима припада 50% од прописане
таксе и путни трошкови из овог члана.
Службена лица су дужна да приликом доласка на утакмицу користе најкраћу
релацију за путовање. Признају се путни трошкови за коришћење аутобуса или воза, а мора
се приложити доплатна карта за пословни или експресни воз.
Службена лица имају право коришћења сопственог аутомобила. Тада ће им се
признати надокнада од 10 литана горива за сваких 100 километара укључујући и
путарину, с тим да су службена лица дужна да путују најмањим бројем визила.
Члан 35.
Најкасније 1 час пре одигране утакмице, Клуб-домаћин исплаћује таксе (уколико их
није уплатио на жиро-рачуне најкасније 3 дана уочи утакмице) и путне трошкове
службеним лицима на утакмици.
Клуб, који то не учини, подлеже аутоматској суспензији и санкцији за неизвршену
обавезу, коју изриче Комесар такмичења. У том случају службена лица су обавезна да
обаве своју дужност на утакмици, а Комесар такмичења је обавезан да првог радног дана
по одиграној утакмици измири новчане обавезе према службеним лицима.

Члан 36.
Укупан нето-износ такси службених лица по утакмици је:
РЕГИОНАЛНА ЛИГА – 4.400,00 динара- I и II судија 2 x 1.800,00 динара
Записничар 800,00 динара
Члан 37.
Комесар такмичења спроводи поступак, изриче суспензије, мандатне казне и казне
за прекршаје у такмичењу и повреде одредаба Пропозиција такмичења.
Члан 38.
Неизвршавање финансијских обавеза и уплата мандатних казни у предвиђеном
односно прописаном року повлачи аутоматску суспензију. Комесар такмичења изриче и
санкцију за неизвршену обавезу према Пропозицијама такмичења.
Члан 39.
Прекршаји учињени против одредаба Правилника о такмичењу и осталих прописа и
правилника ООСВ, који нису обухваћени овим Општим Пропозицијама такмичења, подлежу
дисциплинској одговорности, према Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности
ООСВ.
Комесар такмичења прикупља потребне доказе и подноси Пријаву за покретање поступка, а
поступак води Дисциплински судија.

Члан 40.
Учесник такмичења, одстрањен до краја утакмице, аутоматски је суспендован и
кажњен забраном наступања на следећој утакмици Супер лиге, Прве и Друге лиге,
Регионалне, Општинске лиге и Лигама млађих категорија, уз предвиђену новчану казну
клубу за изречену санкцију.

Члан 41.
Клуб који из неоправданих разлога не наступи на 3 утакмице, искључује се из даљег
такмичења.

Члан 42.
Одредбе Правилника о такмичењу ОСС, Правилника о регистрацији одбојкашких
клубова ОСС, Правилника о регистрацији играча ОСС, Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности ОСС и осталих нормативних аката и одлука ОСС, примењиваће
се код свих питања која нису регулисана овим Пропозицијама.
Члан 43.
Тумачење ових Општих Пропозиција такмичења Регионалне лиге и Лига млађих
категорија даје Комесар такмичења ООСВ.
Члан 44.
Прваци лига у организацији ООС Ваљева добијају пехар и 13 медаља – дар ООСВ, у
трајно власништво.

Члан 45.
Пропозиције такмичења лиге чине:
* Опште Пропозиције такмичења Регионалне лиге
* Анекс Пропозиција такмичења Регионалне лиге
Члан 46.
Ове Опште Пропозиције такмичења Регионалне лиге ступају на снагу даном
њиховог доношења.

Ове пропозиције донете на скупштини ООСВ одржане дана 01. 09. 2018 године и
примењују се за сезону 2018/2019 године.

Комесар такмичења
Ђорђе Кулинчевић

