
П Р А В И Л Н И К  О  Т А К М И Ч Е Њ УП Р А В И Л Н И К  О  Т А К М И Ч Е Њ У

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се општи и посебни услови одржавања такмичења 
“Олимпијске сеоске игре Шапца“ (у даљем тексту: ОСИШ).

Члан 2.

Право учествовања у такмичењу имају све екипе које су се пријавиле до дана 
закључивања Пријава.

Члан 3.

Такмичари/такмичарке су житељи или воде порекло из месне заједнице која се пријавила 
за учешће на ОСИШ.

Члан 4.

Такмичење се одвија у следећим спортовима и дисциплинама:

1. Мали фудбал

2. Пикадо

3. Стрељаштво

4. Стони тенис

5. Одбојка

6. Баскет

7. Рукомет

8. Шах

9. Обарање руке

10. Надвлачење клипка

11. Крос

12. Надвлачење конопца

13. Народни вишебој

14. Народно рвање

Члан 5.

Свака месна заједница пре почетка такмичења обавезна је да достави списак такмичара  
оверен од стране Председника месне заједнице Координатору ОСИШ. 
Списак такмичара се може допунити најкасније до почетка отварања игара за све 
дисциплине, изузев за дисциплине у којима су такмичења започета.
Такмичари имају право да се пријаве и учествују у више спортова.

Члан 6.



Такмичари  се пријављују за сваку спортску дисциплину на пријавном листу,на којем се
могу  наћи  само  имена  такмичара  који  се  налазе  на  списку  овереном  од  стране
Председника месне заједнице.

Право наступа имају само пријављени такмичари.

Члан7.
Месна заједница-организатор, обезбеђује присуство дежурне екипе најближег дома 
здравља или спортског лекара, који је задужен за интервенције у случају повређивања на 
борилиштима.
Сви такмичари наступају на властиту одговорност и требају бити физички и психички 
способни и припремљени за такмичење. 
Организатор и суорганизатори не одговарају за евентуалне здравствене проблеме 
такмичара, а који су последица здравствених недостатака за које је такмичар знао или 
могао знати у моменту пријављивања за такмичење. 

Члан8.

На  утакмицама  могу  наступати  играчи  чији  идентитет  је  утврђен.  Идентитет  играча
утврђује овлашћено лице (судија) на следећи начин:

- идентитет се утврђује било којим документом са сликом (лична карта,  пасош,
ђачка књижица, спортска легитимација и сл.).

Члан 9.

Бодовање се врши на следећи начин:
За сваку пријављену дисциплину додељује се 1 бод;
Прво место у свакој дисциплини вреднује се са 5 бодова, друго место 3 бода, треће 2 
бода, а четврто 1 бод;
Неучествовање у пријављеној дисциплини санкционише се одузимањем 2 бода;
Уколико се у једној дисциплини пријави више екипа за неучествовање или 
иступање из такмичења пријављене екипе одузима се 1 бод, а за остварени пласман 
у дисциплини бодују се резултати најбоље пласиране екпе;
Бодовање за свеукупног победника подразумева да месна заједница има у својој екипи 
пријављених најмање 10 жена – такмичара.

Члан 10.

Прва три места у свакој дисциплини биће награђена медаљама.

Победничка месна заједница биће награђена прелазним пехаром.



2. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 11.

Сва такмичења играју се по куп-систему (нокаут систем).

У случају да буду пријављене само три екипе, играће се лига-систем (једноструки бод 
систем).

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Члан 12.
Такмичења се реализују по модификованим правилима националних гранских савеза, 
изузев за дисциплине за које не постоје правила, јер нису у редовном систему спортских 
такмичења на нивоу Републике. За такве дисциплине користиће се правила која ће 
дефинисати руководиоци такмичења.
Пре почетка сваког такмичења, руководиоци такмичења су у обавези да упознају 
такмичаре са правилима по којима ће се такмичити.

ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК

Члан 13.
 Приговори на регуларност такмичења у току трајања Игара, могу се изјавити из следећих 
резлога:

1. Приговор на пријавни лист и идентитет такмичара;
2. Приговор на бодовање за коначни пласман.

1. Приговор на пријавни лист и идентитет такмичара (оспоравање права наступа 
такмичару) може се изјавити најкасније до почетка утакмице на којој спорни 
такмичар треба да наступи. Приговор се изјављује у писаној форми или усмено 
овлашћеном лицу (судији), које је дужно да најхитније одлучи по приговору на 
основу свих расположивих чињеница.

2. Приговор на бодовање може бити изјављен од стране представника екипе месне 
заједнице, непосредно по сазнању за основ, а најкасније 30 минута од објављивања 
резултата на огласној табли.

Приговор се изјављује у писаној форми Такмичарској комисији коју чине: руководилац 
такмичења за које је приговор на бодовање изјављен, координатор ОСИШ и представник 
Спортског савеза Шабац. 
Комисија које одлучује о приговору, дужно је да, на основу навода из приговора, 
записника и свих чињеница којима располаже, донесе одлуку по приговору, у року од 30 
минута од момента приговора, у писаној форми. Одлука о приговору је коначна.

Члан 14.
Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Организационог одбора Игара.

Председник Организационог одбора ОСИШ:

Сретен Радовановић


