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БИЛТЕН бр. 01/2020.г.
Реализација КУП такмичења ОС Србије – ПРВИ
СТЕПЕН

Сезона 2020/2021.
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Службени билтен 01/2020
АД 1. - Пропозиције такмичења Купа Србије - први степен
АД 2. - Распоред утакмица Купа Србије - први степен
АД 3. - Информације
АД 1. - Пропозиције такмичења Купа Србије - први степен
Члан 1.
Куп Србије у одбојци је традиционално масовно такмичење одбојкашких
клубова на територији државе у категоријама Сениорки и Сениора у току једне
такмичарске године.
Члан 2.
На основу члана 2. Пропозиција за Куп Србије, сви клубови прва два ранга
такмичења обавезни су да се такмиче у Купу Србије. Право учешћа на Купу
могу да имају и екипе које се пријаве за такмичење а играју у нижим
ранговима такмичења.
Први степен такмичења Купа Србије за 2020. годину организују одбојкашки
савези Војводине, Београда, Ниша, Краљева и Косова и Метохије.
У првом степену Купа учествују сви клубови пласирани испод 2. (другог) места
Прве лиге, као и клубови нижег ранга такмичења који се пријаве за
такмичење у Купу.
Регионални савези су обавезни да обавесте све клубове нижег ранга који желе
да учествују у Куп такмичењу да се пријаве матичном савезу, а затим те
пријаве прослеђују савезу надлежном за спровођење Купа (Војводина,
Београд, Ниш, КиМ и Краљево).
Регионални савези који спроводе Куп такмичење, обавезни су да Пропозиције
за Куп такмичење у I (првом) степену благовремено доставе свим клубовима и
Директору такмичења ОСС.
Члан 3.
Такмичење за Куп Србије у одбојци спроводи се у два дела:
-

Први степен - организује Међуокружни одбојкашки савез РашкоРасинског округа (спроводи га комесар такмичења МООСРРО) у сезони
2020/2021.г. за клубове:

Мушкарци:
 ОК Металац Таково – Горњи Милановац
 ОК Ужице - Ужице
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Жене :
 ОК Таково Звезда Хелиос – Г. Милановац
 OK Јединство - Ужице
У Куп такмичењу у првом степену могу учествовати и клубови који се такмиче
у 4 и 5 рангу, али по сопственој пријави.
Распоред утакмица за Куп Србије у Првом степену биће достављен клубовима
учесницима најкасније 10 дана пре почетка Предкола или 1. кола, урађен на
основу пласмана екипа у лигама у којима су се такмичили у протеклој сезони.
-

Други и трећи степен Куп такмичења – организује и спроводи
Директор такмичења ОСС.

Члан 4.
Почетак такмичења Првог степена Куп Србије за клубове учеснике биће по
следећем распореду:
 12/13.09.2020.г. 1. коло
Победник Првог степена Купа Србије у организацији МООСРРО игра финалну
утакмицу са победником Првог степена Купа Србије у организацији ОС КиМ.
Домаћин женског финала је победник Првог степена Купа Србије у
организацији МООСРРО, док је домаћин мушког финала Првог степена Купа
Србије у организацији ОС КиМ.
Члан 5.
Право наступа такмичара и чланова стручних штабова на утакмицама Купа
Србије у одбојци условљено је исправним такмичарским лиценцама и са
важећим лекарским прегледом за такмичаре.
Члан 6.
Утакмице такмичења за Куп Србије у Првом степену играју се према овим
Пропозицијама, пропозицијама Других одбојкашких лига и важећим
нормативним актима ОСС и званичним Правилима одбојкашке игре.
Члан 7.
Судије у Првом степену такмичења за Куп Србије у одбојци одређује Врховни
судија УОС Краљево у сарадњи са Врховним судијом УОС Златиборског и
Моравичког округа.
Судијске
таксе
за
прва
три
кола
Купа
Србије
су:
2.000+2.000+400=4.400,00дин, а за финалне утакмице:
4.000+4.000+4.000+800.00=12.800.00дин (одређује се делегат утакмице).
Клуб домаћин исплаћује путне трошкове службеним лицима на начин који је
предвиђен Анексом Пропозиција Друге одбојкашке лиге.
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Члан 8.
Жалбе на одигране утакмице у Првом степену такмичења за Куп Србије у
одбојци, у првом и другом степену, подносе се и решавају на начин прописан
Пропозицијама Других одбојкашких лига.
Члан 9.
Клуб који не учествује или одустане од такмичења у Првом степену такмичења
за Куп Србије у одбојци казниће се са 50.000,00 динара. До уплате казне, клуб
се суспендује. За све учињене прекршаје у првом степену КУП – а Србије,
примењиваће се Пропозиције и Анекс пропозиција Друге одбојкашке лиге.
Члан 10.
Победник такмичења за Куп Србије у одбојци 1. степена стиче право
такмичења у даљем такмичењу 2 и 3. степена у организацији ОС Србије.
Члан 11.
Све утакмице Првог степена Купа Србије у организацији МООСРРО, играју се
без присуства публике.
АД 2. - Распоред утакмица Купа Србије - први степен
Жене – 12/13.09.2020.г.
Бр. ут.
01

Домаћин
Металац Таково

Гост
Ужице

Мушкарци - 12/13.09.2020.г.
Бр. ут.
101

Домаћин
Јединство

Гост
Таково З. Хелиос

АД 3. - Информације
Термини утакмица првог кола морају се доставити комесару
такмичења најкасније до 07.09.2020.г.
За контакте са представницима клубова учесника КУП такмичења првог
степена користити адресар Удружења одбојкашких клубова републичких лига
од претходне сезоне.
Први судија – делегат утакмице, одмах после завршетка исте, доставља, СМС
поруком комесару такмичења на број 061-655-82-52, резултат по
сетовима, укупно, санкције и др., а првог радног дана достављају поштом
делегатски извештај, записник са утакмице, путни налог и др. на адресу:
Омладинска број 2 - III/41, 36000 Краљево.
У Краљеву
02.09.2020.г.

Комесар такмичења МООСРРО
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