ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
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Први степен КУП Србије
за такмичарску 2022/2023. годину за
Сениорe и Сениорке

Билтен 1.
Септембар, 2022.

Ниш, 24. август 2022.

1.
2.
3.

Усвајање Пропозиције за Први степен К У П такмичења ОС Нишавског округа за
2022./2023. год.
Извлачење парова и распоред утакмица првог степена Купа ОС Србије за 2022./2023. год.
за Сениоре и Сениорк у организацији ОС Нишавског округа.
Записник са извлачења парова за први степен Купа Србије.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Клубови су обавезни:
1. Да се за сваку утакмицу придржавају Пропозиција за Први степен Купа Србије за такмичарску
2022/2023. год.
2. Да у предвиђеном року по Пропозицијама такмичења доставе термин одигравања утакмице мејлом,
противничкој екипи и канцеларији ОС Нишавског округа.
Судије су у обавези:
1. Да примењују Пропозиције такмичења за Први степен Купа Србије за такмичарску 2022/2023. годину.
2. Да по завршетку утакмице поруком пошаљу резултат утакмице на телефон 060/05 07 956.
3. Да најкасније 6 (шест) сати са одигране утакмице први судија пошаље извештај о резултату утакмице
на Е-mejl: odbojkaskisaveznisa@gmail.com
4. Да записник, делегатски извештај и путни налог први судија лично достави до 10:00 сати првог
радног дана по одиграној утакмици.

A - 1.
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ПРВИ СТЕПЕН К У П
ТАКМИЧЕЊА ОС НИШАВСКОГ ОКРУГА ЗА 2022/2023. годину
Члан 1.
Куп Србије у одбојци је традиционално масовно такмичење одбојкашких клубова на територији Републике Србије у
категоријама сениорки и сениора у току једне такмичарске године.
Члан 2.
На основу члана 2. Пропозиција за КУП СРБИЈЕ, такмичење за Куп Србије је обавезно такмичење за одбојкашке клубове
који наступају у прва ТРИ ранга такмичења ОСС.
Право учешћа у Купу могу да имају и екипе IV, V и VI ранга такмичења које се пријаве.
Одбојкашки клуб у такмичењу сениорки и сениора може учествовати само са по једном екипом.
Члан 3.
Такмичење за Куп Србије спроводи се у два дела:
● Први део организује и спроводи Одбојкашки савез Србије преко регионалних и међурегионалних одбојкашких савеза;
● Други и завршни део организује и спроводи Такмичарска комисија ОСС.
За такмичење Куп-а Србије на својој територији регионални и међурегионални одбојкашки савези доносе пропозиције
које не могу бити у супротности са Пропозицијама за Куп Србије и Општим Пропозицијама такмичења прва ТРИ ранга
такмичења ОСС.
Члан 4.
На утакмицама првог степена такмичења Купа Србије за 2022/2023. годину, које организује регионални Одбојкашки савез
Нишавског округа сваки клуб сноси своје трошкове, a Клуб домаћин убира приход и сноси трошкове службених лица.
Клуб - домаћин је технички организатор утакмице и сноси одговорност за целокупну организацију пре, у току и после
одигране утакмице.
Члан 5.
Такмичење у првом степену које организује ОС Нишавског округа за 2022/2023. годину се спроводи на основу жребања
екипа пласираних испод 2. (другог) места Прве лиге, свих клубова Друге лиге и клубова нижег ранга такмичења који
припадају територијално ОС Нишавског округа.
Члан 6.
Такмичење првог степена Купа Србије које организује регионални Одбојкашки савез Нишавског округа спроводи ТК ОС
Нишавског округа.
Члан 7.
Клуб - домаћин је обавезан да писмено (телеграмом, телефаксом или електронском поштом) обавести Председника
ТК ОС Нишавског округа и противничку екипу о термину одигравања утакмице најкасније 8 дана пре одигравања
утакмице.
Члан 8.
Утакмице се играју на основу Међународних правила одбојкашке игре .
Члан 9.
Утакмице се могу играти само у дворанама које су регистроване и категоризоване од стране органа одређеног од ОСС и
надлежног удружења клубова.
Члан 10.
30 минута 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 11.
Kлуб - домаћин је обавезан :
a)
Да најкасније један сат пре почетка утакмице судијској екипи стави на располагање свлачионице, а гостујућој
екипи да обезбеди свлачионице са тушевима и топлом водом;
б)
Да по одиграној утакмици обезбеди посебну просторију за обављање административних послова везаних за
утакмицу (узимање изјава,...);
Члан 12.
Дужности Клуба-домаћина су :
а)
Да истакне заставу Републике Србије;
б)
Да организује редарску службу (најмање 3 редара са видљивим ознакама);
ц)
Да обезбеди 6 (шест) исправне Микаса МVА-200 лопте за одигравање утакмице;

д)
e)
ф)
г)
х)
и)
j)
к)

Да обезбеди исправне прописане лопте за загревање гостујуће екипе (1 једна лопта на 2 два-е играча-ице);
Да обезбеди најмање 5 пет скупљача лопти и 2 ''брза'' брисача терена;
Да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0 до 50;
Да обезбеди важећи Међународни записник;
Да постави сто и столице за службена лица на утакмици;
Да постави посебне клупе или столице за резервне играче-ице, тренере, лекаре, физиотерапеуте и статистичаре
(по 13 седећих места), кao и столице за кажњене играче-ице (пo 2);
Да обезбеди судијску столицу са платформом;
Да обезбеди званичног Представника клуба, који се ставља на располагање Првом судији по питању
организације утакмице;

Члан 13.
Kлуб-домаћин је обавезан :
a)
Да обезбеди дежурног лекара са приручном апотеком за пружање прве помоћи;
б)
Да обавести Министарство унутрашњих послова о одигравању утакмице.
Непоштовањем наведених обавеза Клуб - домаћин преузима на себе све законске последице.
Члан 14.
Уколико организатор није извршио све техничке припреме, Први судија утакмице ће одредити време од 15 минута да се
уочени пропусти отклоне.
Одлука и разлози за неодигравање утакмице се уносе у Записник, који потписује Први судија и званични представници
обе екипе.
Члан 15.
Сметње изазване елементарним непогодама, оштећење или уништење инсталација у дворани ударом грома и нестанак
електричне енергије на ширем подручју се сматрају вишом силом.
Члан 16.
На утакмицама Првог степена Купа Србије које организује регионални ОС Нишавског округа могу наступати играчи - це
уз оверену ТАКМИЧАРСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ за 2022/2023. годину, уз важећи лекарски преглед (који нe може бити
старији од шест месеци).
Уколико играч-ица нема такмичарску легитимацију 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
легитимације/или гарантовања постојања важећег лекарског прегледа, а Клуб доставља на увид такмичарску
легитимацију и/или важећи лекарски преглед надлежном Комесару такмичења у року од 48 часова.
На утакмицама Првог степена Купа Србије које организује регионални ОС Нишавског округа могу наступити играчи - це
са навршених 14 година старости.
У Првом степену Купа Србије екипа на утакмици броји максимум 14 играча-ица (регуларни + либеро).
Међу изабраним играчима-ицама - Либеро се одређује на следећи начин:
а) за екипу састављену од 13 и више играча-ица: два либера (активни + други)
б) за екипу састављену од 12 играча-ица: до два либера
ц) за екипу састављену од 11 и мање играча-ица: до два либера
Члан 17.
Наступ тренера условљен је да поседују радну дозволу за рад коју издаје УОТ Србије, и оверену Такмичарску лиценцу за
Такмичарску 2021/2022. годину.
Уколико тренер или статистичар немају лиценцу, поступак је исти као и за играче-ице.
Члан 18.
Наступ лекара, статистичара и физиотерапеута условљен је да имају оверену Такмичарску лиценцу за Такмичарску
2021/2022. годину.
Уколико лекар или физиотерапеут немају лиценцу, поступак је исти као и за играче-ице.
Члан 19.
За време трајања утакмице на клупама за резервне играче могу се налазити само у записнику пријављени играчи-це, први
и други тренер, статистичар, лекар и физиотерапеут.
Укупан број чланова стручног штаба може бити 5 уколико је неко од њих лекар или физиотерапеут, с тим што је
максималан број тренера 2, а осталих чланова стручног штаба по 1. Услов за наступ Статистичара на утакмици је наступ
бар једног тренера.
Члан 20.
Првог, другог судију и записничара одређује надлежни Vрховни судија УОС града Ниша.
Делегате за финалне утакмице одређује ТК ОС Нишавског округа.
Члан 21.
Опрема играча-ица треба да одговара захтевима Међународних правила игре и сви играчи-це морају имати једнообразну
опрему (осим Либера).
Гостујућа екипа (осим Либера) је обавезна да наступи у дресовима чија је основна боја различита од основне боје дресова
домаће екипе.

Члан 22.
Судије су обавезне да се јаве 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 удворани и то само уз обострану сагласност клубова, која се констатује пре почетка
утакмице потписом оба капитена у записнику.
Уколико на утакмицу не дође ни један од одређених судија могу их заменити двојица судија одговарајућег ранга који су
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 23.
За организацију и одигравање утакмица спроводи се Протокол за одбојкашке утакмице Прва два ранга такмичења.
Члан 24.
После завршетка утакмице капитени обе екипе су обавезни да потпишу записник.
Записник се води у три примерка, од којих се оригинал шаље ТК ОС Нишавског округа, а по једну копију преузимају
представници клубова.
Члан 25.
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, а пре потписивања записника.
Такса на жалбу првостепеном органу износи 20.000,00 динара а другостепеном органу 40.000,00 динара и уплаћује се на
жиро рачун Одбојкашког савеза Нишавског округа.
Члан 26.
Писмено образложење жалбе и потврда о уплати таксе морају се послати Председнику ТК ОС Нишавског округа
најкасније 48 часова по одиграној утакмици.
Уколико клуб одустане од претходно најављене жалбе, дужан је да о томе писмено извести ТК ОС Нишавског округа у
року од 24 часа по одиграној утакмици.
Жалбе које не испуњавају наведене услове неће се узимати у обзир и одбациваће се из формалних разлога.
Члан 27.
Најаве жалби које се односе на право наступа члана екипе, неисправност терена, температуру ваздуха или светло,
подносе се пре почетка утакмице.
Члан 28.
Званичним лицима на утакмицама припада такса за обављену дужност и путни трошкови за путовање у одласку и
доласку 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.
Службена лица имају право коришћења аутобуса или воза (мора се приложити доплатна карта за пословни или експресни
воз) или сопственог аутомобила када ће им се признати надокнада од 10 литара горива за сваких 100 км. укључујући и
путарину која се мора приложити уз Путни налог.
Члан 29.
Судијске таксе за прва четри кола првог степена Купа Србије су: 2.500,00 +2.500,00 + 700,00 (укупно 5.700,00 дин.),
а за ФИНАЛНЕ утакмице 4.000,00 + 4000,00 + 4.000,00 + 800,00 (укупно 12.800,00 дин.).
Најкасније 1 час пре одигране утакмице, клуб-домаћин исплаћује таксе (уколико их није упалтио 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 ТК ОС Нишавског
округа. У том случају, службена лица су обавезна да обаве своју дужност на утакмици, а ОС Нишавског округа је
обавезан да првог дана по одиграној утакмици измири новчане обавезе према службеним лицима.
Члан 30.
ТК ОС Нишавског округа спроводи поступак, изриче суспензије, мандатне казне и казне за прекршаје у такмичењу и
повреде одредаба Пропозиција такмичења.
Члан 31.
Неизвршавање финансијских обавеза и уплата мандатних казни у предвиђеном, односно прописаном року, повлачи
аутоматску суспензију.
ТК ОС Нишавског округа изриче и санкцију за неизвршену обавезу према Пропозицијама и Анексу пропозиција клубова
Прва ТРИ ранга.

Члан 32.
Прекршаји учињени против одредаба Правилника о такмичењу и осталих прописа и правилника ОСС, који нису
обухваћени овим Општим Пропозицијама такмичења, подлежу дисциплинској одговорности према Правилнику о
дисциплинској и материјалној одговорности ОС Србије. ТК ОС Нишавског округа прикупља потребне доказе и подноси
пријаву за покретање поступка, а поступак води Дисциплински судија ОС Србије.
Члан 33.
Учесник такмичења, oдстрањен до краја утакмице, аутоматски је суспендован и кажњен забраном наступа на следећој
утакмици Првог степена Купа Србије, уз предвиђену новчану казну клубу за изречену санкцију (према Анексу
пропозиција Прва ТРИ ранга такмичења).
Члан 34.
Oдредбе Правилника о такмичењу ОСС, Правилника о регистрацији одбојкашких клубова OСС, Правилника о
регистрацији играча OСС, Правилника о дисциплинској и материјаној одговорности OСС и осталих нормативнох аката и
одлука OСС, као и Анекс пропозиција Прва ТРИ ранга такмичења, примењиваће се код свих питања која нису регулисана
овим Пропозицијама.
Члан 35.
Клуб који одустане од такмичења у Првом степену КУП-а или не буде учествовао у њему, треба да уплати казну у износу
од 100.000,00 динара ОС Србије и биће аутоматски суспендован до извршења уплате.
Члан 36.
Тумачење ових Oпштих пропозиција такмичења Првог степена Купа Србије даје Директор такмичења ОС Србије.
Члан 37.
Победници првог степена КУП - а Србије које организује ОС Нишавског округа за сениорке и сениоре стиче назив
''ПОБЕДНИК ПРVОГ СТЕПЕНА КУПА ОС СРБИЈЕ'' и добијају пехар и златне медаље а другопласиране екипе добијају
сребрне медаље од Одбојкашког савеза Нишавског округа.
Члан 38.
Све што није обухваћено овим Пропозицијама примењиваће се Пропозиције такмичења КУП - а Србије, Прва ТРИ ранга
такмичења, као и Правилник о такмичењу ОС Србије.
Члан 39.
Oве Oпште пропозиције такмичења Првог степена Купа Србије ступају на снагу даном њиховог доношења.

У Нишу, 22. август 2022. године

ТК ОС НИШАВСКОГ ОКРУГА

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА:
Пропозиције су постављене на сајту ОС Нишавског округа www. osno.org.rs
Анекс пропозиција Прве и Других лига ће се примењивати за све што није обухваћено Пропозицијама
такмичења за Први степен КУП Србије које организује ОС Нишавског округа.
На утакмицама Првог степена Купа Србије које организује регионални ОС Нишавског округа могу
наступати играчи - це уз оверену ТАКМИЧАРСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ за 2022/2023. годину, уз важећи
лекарски преглед (који нe може бити старији од шест месеци).
Уколико играч-ица нема такмичарску легитимацију 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 легитимације/или гарантовања постојања важећег лекарског прегледа, а Клуб доставља на увид
такмичарску легитимацију и/или важећи лекарски преглед надлежном Комесару такмичења у року од 48
часова.
На утакмицама Првог степена Купа Србије које организује регионални ОС Нишавског округа могу
наступити играчи - це са навршених 14 година старости.
У Првом степену Купа Србије екипа на утакмици броји максимум 14 играча-ица (регуларни + либеро).
Међу изабраним играчима-ицама - Либеро се одређује на следећи начин:
а) за екипу састављену од 13 и више играча-ица: два либера (активни + други)
б) за екипу састављену од 12 играча-ица: до два либера
ц) за екипу састављену од 11 и мање играча-ица: до два либера

Наступ тренера условљен је да поседују радну дозволу за рад коју издаје УОТ Србије, и оверену
Такмичарску лиценцу за Такмичарску 2021/2022. годину.
Уколико тренер или статистичар немају лиценцу, поступак је исти као и за играче-ице.

A - 2.

СЕНИОРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дубочица
Борац
Топличанин 97
Tопличанин
Десетка
Јагодина

- Лесковац
- Параћин
- Прокупље
- Прокупље
- Ниш

Распоред утакмица I кола:
Домаћин

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Топ.Витезови
Врање
Радан
Књажевац
Пирот
Јабланица

Гост

А-1

Књажевац

Врање

Судије

Стевановић Саша

Милошевић Биљана

А-2

Пирот

Десетка

Судије

Ристић Немања

Деспот Катарина

А-3

Радан

Топ. Витезови

Судије

Станковић Владимир

Жижић Анђелија

А-4

Јабланица

Јагодина

Судије

Додић Нокола

Илић Маша

Сала
Техничка школа
Записничар: Маринковић Катарина
Спортска дворана ''КЕЈ''
Записничар: Бранковић Миња
Спортска хала ''Лебане''
Записничар: Марковић Катарина
Спортска хала ''Медвеђа''
Записничар: Стошић Милица

- Коршумлија
- Лебане
- Медвеђа

27/28.08.2022.
Време

Н.14:00
30.08. у 15:00
30.08. у 19:00

С. 18:00

Слободна екипа у 1. колу: ДУБОЋИЦА, БОРАЦ, ТОПЛИЧАНИН 97 и ТОПЛИЧАНИН
Домаћин утакмице је слабије пласирана екипа у сезони 2021/2022

Распоред утакмица II кола:
Домаћин
Гост

Б-1

Победник А-1

Топличанин

Победник А-2

Борац

Судије

Б-2

10/11.09.2022.
Време

Сала

17/18.09.2022.
Време

Записничар:

Победник А-3

Дубочица

Победник А-4

Топличанин 97

Судије

Б-4

Сала

Записничар:

Судије

Б-3

Сала

03/04.09.2022.
Време

Записничар:

Судије

Записничар:

Домаћин утакмице је слабије пласирана екипа у сезони 2021/2022
Распоред утакмица III кола:
Домаћин
Гост

В-1

Победник Б-1

Победник Б-4

Победник Б-2

Победник Б-3

Судије

В-2

Записничар:

Судије

Записничар:

Домаћин утакмице је слабије пласирана екипа у сезони 2021/2022
Распоред утакмице IV кола - ФИНАЛЕ:
Домаћин
Гост

Г-1

Победник В - 1

Победник В - 2

Судије

Записничар:

Домаћин утакмице је слабије пласирана екипа у сезони 2021/2022

СЕНИОРКЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Лесковац 98
Врање
Десетка
Студент
Куршумлија

- Лесковац

6.
7.
8.
9.
10.

- Ниш
- Ниш

Распоред утакмица I кола:
Домаћин

Гост

А-1

Мајданпек ФБЦ

Јагодина

Судије

Пантић Милица - ПО

Ивовић Душко - ПО

А-2

Слога

Панда

Судије

Стампедо
Панда
Јагодина
Мајданпек ФБЦ
Слога

Сала
СРЦ ''6.август''
Записничар: Извонар Маја - Мајданпек
ОШ ''Свети Сава'' Баточина
Записничар:

- Ниш
- Врање
- Баточина

27/28.08.2021.
Време

29.08. у 12:00
03.09. у 12:00

Слободне екипе у 1. колу: ЛЕСКОВАЦ 98, ВРАЊЕ, ДЕСЕТКА, СТУДЕНТ, КУРШУМЛИЈА и
СТАМПЕДО
Домаћин утакмице је слабије пласирана екипа у сезони 2021/2022.

Распоред утакмица II. кола
Домаћин

Б-1

Гост

Стампедо

Студент

Победник А-1

Врање

Судије

Б-2
Судије

Б-3

03/04.09.2022.
Време

ОШ ''Мирослав Антић''
Записничар:
Записничар:

Победник А-2

Десетка

Куршумлија

Лесковац 98

Судије

Б-4

Сала

Судије

Записничар:
ЈП СПЦ ''Куршумлија''
Записничар:

Домаћин утакмице је слабије пласирана екипа у сезони 2021/2022.
Распоред утакмице III кола
Домаћин

В-1

Победник В-1

Гост

10/11.09.2022.
Време

Победник В-4
Записничар:

Судије

В-2

Сала

Победник В-2

Победник В-3
Записничар:

Судије

Домаћин утакмице је слабије пласирана екипа у сезони 2021/2022.

Распоред утакмице IV кола - ФИНАЛЕ:
Домаћин
Гост

Г-1
Судије

Победник Б-1

Сала

17/18.09.2022.
Време

Победник Б-2
Записничар:

Домаћин утакмице је слабије пласирана екипа у сезони 2021/2022.

A - 3.
Извлачењу парова 22.08.2022. године у просторијама ОС Нишавског округа за први степен такмичења Купа
Састанак је отворио Председник ОС Нишавског округа Љубодраг Бркић и предложио дневни ред који је
једногласно усвајен.
Пропозиције такмичења Првог степена Купа су једногласно усвојене јер није било примедбе ни једног клуба
на предлог истих.
Након тога приступило се извлачењу парова за први степен такмичења Купа.
Састанку су присуствовали: Љубодраг Бркић - председник ОС Нишавског округа, Милован Стојадиновић председник ТК и Комесар такмичења, Војкан Здравковић - председник ЖОК Студент и члан УО ОС
Нишавског округа и Иван Бојовић - председник ОК Стампедо.
Оправдано отсутан председник УО судија града Ниша због обавеза у школи.

ТК ОС НИШАВСКОГ ОКРУГА

