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Међуокружни одбојкашки савез  
Рашко - Расинског округа 

 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА ОДБОЈКУ НА ПЕСКУ 
 

I ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ 

 
1. Основна правила 

 
Такмичење се спроводи према Међународним правилима одбојке на песку, 

Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ОСС, Пропозицијама 
такмичења Комисије за одбојку на песку и осталим позитивним прописима 
Одбојкашког савеза Србије. 

Овим пропозицијама су ближе одређена права и обавезе учесника Првенства 
Србије и осталих званичних турнира у одбојци на песку. 

 
2. Комисија за одбојку на песку 

 
2.1. Чланови Комисије за одбојку на песку 
Комисију за одбојку на песку чине: Председник Међуокружног одбојкашког савеза 

Краљево, Председник комисијие одбојке на песку, Координатор за одбојку на песку 
и Директор такмичења. 
 

2.2. Такмичарска комисија 
Директор турнира и Директор такмичења одбојке на песку. 

 

3. Систем такмичења 
3.1. Квалификације 
Систем такмичења у квалификацијама се одређује на основу броја пријављених 

екипа за турнир. Квалификациони мечеви се играју по једноструком или двоструком 
систему елиминације. У случају великог броја пријављених екипа, Такмичарска 

комисија може одредити и други вид квалификација које би могле да се играју у 
један добијени сет. 

 
3.2. Главни турнир - Кадети - Пионири 
У главном турниру учествује 12/16 екипа.Екипе играју по систему двоструке 
елиминације у 2 добијена сета. Такмичарска комисија из објективних разлога може 

одредити и други систем такмичења на турниру. 

 
3.3. Главни турнир-Кадеткиње-Пионирке 
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У главном турниру учествује 8/12 екипа.Екипе играју по систему двоструке 
елиминације у два добијена сета.Уколико због оправданих разлога Такмичарска 
комисија не одреди другачије. 

4. Ток игре 
 

4.1. Формат меча 
Сви мечеви се играју у два добијена сета до 21-ог поена са најмање два поена 
разлике и без ограничења броја поена. Трећи одлучујући сет се игра до 15-ог поена 

са најмање два поена разлике и без ограничења броја поена. Паузе између сетова 
трају 1 минут. 
 

4.2. Формат сета 
Сетови се играју по систему - свако надигравање поен. У сетовима који се играју до 
21-ог поена екипе мењају стране на сваких 7 одиграних поена, у трећем сету који 

се игра до 15-огпоена на сваких 5 одиграних поена, без задржавања игре. Свака 
екипа има право на по један тајм-аут у сету у временском трајању од 30 секунди. У 
1. и 2. сету, када збир поена које су освојиле обе екипе износи 21 аутоматски се 

досуђује Технички тајм-аут, у трајању од 30 секунди. 
 
4.3. Медицински третман 

Уколико се повреди, сваки играч има право на по један медицински третман у мечу, 
у трајању од 5 минута. Уколико играч захтева медицинску помоћ, а на турниру се 

налази доктор мерење времена почиње од тренутка уласка доктора на терен. У 
супротном мерење времена почиње од знака судији којим се дозвољава 
медицински третман. 

 
4.4. Записник 
На свим такмичењима се води међународни записник који обезбеђује Савез. 

Записник се води у једном примерку. Уколико неке од екипа желе примерак 
записника добиће фотокопију од Директора такмичења одбојке на песку. 
 

4.5. Загревање 
Ако су се екипе пре почетка утакмице претходно загревале на другом терену, на 
терену на којем играју могу се загревати по 3 минута. Уколико такву могућност нису 

имале, загревање не може бити дуже од 5 минута. 
 
4.6. Пауза између утакмица 

За екипу која игра два меча за редом, пауза мора бити најмање 40 минута. 
 

4.7. Ограничење броја утакмица 
Екипе не смеју играти више од 4 утакмице по дану. Под утакмицом се подразумева 
цео меч, на два добијена сета. 

 
 
 

 



  

Омладинска 2 III/41, 36000 Краљево, Србија, Тел/факс: 036/333-440, е-маил: office@moosk.net 

 
 
 

5. Пријаве за такмичење 
 

5.1. Право учешћа на турниру 
На првенству и званичним турнирима у Србији могу учествовати сви држављани 
Србије који имају валидну регистрацију и важећи лекарски преглед. 

 
5.2. Годишња регистрација 
Појединачна годишња регистрација играча се врши попуњавањем формулара БВ-01 

и БВ-М. БВ-01 је формулар који садржи опште податке о играчу и чијим 
потписивањем играч прихвата прпозиције такмичења и остале акте Комисије за 
одбојку на песку. БВ-М је формулар за медицинско уверење које оверава надлежни 

лекар и својим потписом и печатом потврђује да је играч способанда учествује на 
турнирима одбојке на песку. Регистрација играча је коначна тек када се 
Координатору предају уредно попуњена оба формулара. Уколико нису у потпуности 

попуњени формулари или није предат један од њих регистрација није валидна и 
пријава за турнир се не може извршити. 
 

6. Остали услови такмичења 
 

6.1. Обавезе учесника турнира 
6.1.1. 
Пријавом за турнир играчи/це се обавезују да ће се придржавати свих одредби 

предвиђених Пропозицијама такмичења и осталих одредби Комисије за одбојку на 
песку. 
 

6.1.2. 
Чланови екипе су обавезни да приликом доласка на терен имају опрему за игру 
(дресове(маркере) и шорцеве за игру које ће обезбедити МООСК ). Загревање 

екипа се обавља у званичној опреми турнира. 
 

6.1.3. 
Играчи/це три првопласиране екипе су обавезне да присуствују церемонији 
проглашења победника. На церемонији проглашења победника сви чланови екипа 

морају бити у званичној опреми турнира. 
 
6.2. Пријаве за турнир 

Пријаве се врше код Техничког организатора турнира. Право учешћа имају 
држављани Србије регистровани у Комисији за одбојку на песку Међуокружног 
одбојкашког савеза Краљева. Регистрација се врши на годишњем нивоу, 

попуњавањем формулара и обавезним достављањем важећег медицинског 
прегледа. Лекарски преглед се доставља лично пре почетка турнира и важи за целу 
сезону. 
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6.2.2. 
Рок за пријаву за сваки турнир појединачно ће благовремено бити објављен на 
сајту Међуокружног одбојкашког савеза Краљева. 

6.2.3. 
Уколико дође до одлагања турнира, екипе се морају поново пријавити за нови 
турнир. О новом термину одигравања одложеног турнира све екипе морају бити 

благовремено обавештене. 
 

6.2.4. 
Пријаве екипа које стигну после предвиђеног рока, неће се узимати у обзир. 
 

6.2.5. 
Играчи/це немају право играња уколико су суспендовани или кажњени од стране 
неког од одбојкашких савеза или удружења клубова. 

 

7. Одустајање од такмичења 
 

7.1. 
Екипе које се пријаве за турнир могу одустати од такмичења, најкасније 48 сати пре 
почетка техничког састанка, али о томе морају обавестити Комисију за одбојку на 

песку. Свако неопходно одустајање после предвиђеног рока повлачи за собом 
дисквалификацију и забрану играња на следећа два турнира. Уколико се 

неоправдано одустајање деси на последњем турниру у сезони, екипи се забрањује 
учешће на прва два турнира наредне сезоне. 
 

7.2. 
Уколико је екипа уврштена у жреб, а непосредно пред почетак турнира или у току 
самог турнира одустане од даљег такмичења из неоправданих разлога, Комисија ће 

спровести мере за санкционисање екипе. 
 

8. Жалбене одредбе 

 
8.1. 

Жалба на ток утакмице мора се најавити у записнику непосредно по завршетку 
утакмице. Жалбе које се подносе због неисправности терена или уређаја, односно у 
вези терена или уређаја могу се поднети само пре почетка утакмице. 

 
8.2. 
Жалбе у првом степену решава Директор такмичења одбојке на песку. Жалба ће 

бити разматрана само ако је извршена уплата таксе за жалбу и благовремено 
достављена Координатору. 
Жалба мора бити решена пре одигравања наредног кола. 

 
8.3. 
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На одлуку Директора такмичења одбојке на песку екипа има право жалбе 
другостепеном органу, Такмичарској комисији. Против другостепене одлуке нема 
места жалби и она је коначна. 
 
 

9. Остале одредбе 

 
9.1. 

У случају невремена Директор такмичења одбојке на песку и Координатор одлучују 
о прекиду и наставку меча односно турнира. 
 

9.2. 
Турнир неће бити отказан или прекинут услед кише или ветра уколико временске 
прилике не представљају опасност за повреду играча, службених лица или 

гледалаца. 
 
9.3. 

Такмичарска комисија има право да скрати одигравање мечева, заустави, одложи 
или откаже турнир уколико је то неопходно. 
 

10. Завршне одредбе 
 

10.1. 
Сви учесници Првенства Раско-Расинског округа у одбојци на песку и учесници 
других званичних турнира подлежу Правилнику о дисциплинској и материјалној 

одговорности МООСК, Међународним правилима игре за одбојку на песку, 
Пропозицијама такмичења и осталим позитивним прописима МООСК. 
 

10.2. 
Не придржавање наведених прописа повлачи са собом аутоматску суспензију и 
покретање дисциплинског поступка од стране Дисциплинског судије МООСК. 

 
10.3. 
Пропозиције такмичења чине: 

 Опште Пропозиције 
 Анекс пропозиција 

 Обавезе техничког организатора 

 

II АНЕКС ПРОПОЗИЦИЈА 
 

1. Жалба 
1.1. 

Такса за жалбу Директору такмичења износи 3.000,00 динара. 
 
1.2. 
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Такса за жалбу на одлуку Директора такмичења другостепеном органу, 
Такмичарској комисији износи 6.000,00 динара. 

 

 
 

2. Службена лица 
2.1. 
Службена лице неће имати судијску таксу, већ биће им практично полагање за 

Beach Volley судију. 
 
2.2. 

Организатор турнира сноси трошкове смештаја, хране и превоза за сва службена 
лица. 

 
2.3. 
Екипе саме сносе трошкове смештаја, хране и превоза током трајања турнира. 

 
III ОБАВЕЗЕ ТЕХНИЧКОГ ОРГАНИЗАТОРА 

ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 

 
1. Терен 

1.1. 

Терен за игру је правоугаоник величине 16 x 8 м, окружен слободном зоном ширине 

најмање 3 м и простором у коме нема никаквих препрека до најмање 7 м изнад 

терена и слободне зоне. 

1.2. 

Терен мора бити начињен од изравњаног песка чија површина не сме 
представљати никакву опасност за повреде играча. 

 
1.3. 
Линије терена су смештене унутар димензија терена и широке су 5-8 цм и морају се 

по боји јасно разликовати од боје песка. 
 
1.4 

Записнички сто се налази иза стуба изван слободне зоне, и мора бити заштићен 
сунцобранима. На страни записничког стола, на крајевима слободне зоне морају 
бити постављене по две столице са сунцобранима које су намењене играчима. 

 

2. Мрежа и стубови 

2.1. 
Мрежа је дугачка 8,5 м и широка 1 м (+/- 3 цм) када је обешена и затегнута 
вертикално изнад осе средине терена. на врху и на дну мреже налазе се две 
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хоризонталне траке ширине 5-8 цм. Крајеви горње траке имају рупе кроз које се 
провлачи канап који везује траку за стубове да би врх мреже био затегнут. 
Кроз горњу траку провучено је је савитљиво жичано уже, а кроз доњу траку канап 

којим се мрежа везује за стобове. 
 
 

2.2. 
Две траке 5-8 цм ширине и дужине 1 м, везане су вертикално на мрежи и 

постављене изнад бочних линија. Дозвољене су рекламе на бочним тракама, као и 
на хоризонталним тракама. На спољну ивицу сваке бочне траке постављене су 
антене дужине 1,8 м и ширине 10 мм 

 
2.3. 
Висина мреже за кадете је 2,43 м 

Висина мреже за кадеткиње је 2,24м 
Висина мреже за пионире 2,30м 
Висина мреже за пионирке 2,15м 

 
2.4. 
Стубови висине 2,55 м морају бити округли и глатки и учвршћени у подлози на 

једнаком растојању од бочних линија. Растојање треба да је од 0,7 до 1 м. 
 

3. Лопта 

3.1. 
Утакмице се играју са званичним лоптама одобреним од ФИВБ-а, које морају бити 
светле боје. 

 
3.2. 

Обим лопте је 66-68 цм, тежина 260-280 г, док је унутрашњи притисак 171-221 мбар 
или хПа (0,175-0,225 Кг/цм3). 
 

3.3. 
Све лопте које се користе на утакмици морају да имају исте карактеристике у 
погледу боје, обима, тежине и притиска. 

 
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 

1.1. 

Технички организатор је обавезан да обезбеди: 
 Лопте за загревање 

 Освежавајуће пиће за играче и службена лица 
 Заставице за линијске судије 

 Судијску столицу 
 Сакупљаче лопти 

 Особе које врше равнање терена 

 Особу која ће поливати терен водом 
 Ручни семафор 

 Висинометар, манометар, термометар 
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 Пумпу за лопте 
 Мајце за све екипе које учествују у главном жребу 

 
 

                                                                     Директор такмичења 
 


