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Шабац: 17. 09. 2019. године 

Број: Сл.       

Предмет: Извод из Пропозиција такмичења 
 
  ОПШТИ  ДЕО 
 

а)   Утакмица  у лиги  ПЕТЛИЋА   траје  2 х 30  минута. 

б)   Утакмицу суди  1 (један) судија, који обавља и дужност делегата. 
в)   Право наступа имају играчи рођени  2007. године и млађи. 
 

г)   Утакмица  у лиги  ПИОНИРА  траје  2 х 35  минута. 

д)   Утакмицу суди  1 (један) судија, а обавезно се делегира и делегат утакмице. 
ђ)   Право наступа имају играчи рођени  2005. године и млађи. 
 

e)   Утакмица  у лиги  KАДЕТА  траје  2 х 40  минута. 

ж)   Утакмицу суди  1 (један) судија, а обавезно се делегира и делегат утакмице. 
з)   Право наступа имају играчи рођени  2003. године и млађи. 
 

и)   У току трајања игре могу се извршити замене свих 7 (седам) уписаних заменика.  
 

ј)  Судија утакмице у лиги ПЕТЛИЋА, односно,  делегат на утакмици ПИОНИРА   
       дужан је да пре почетка утакмице у присуству представника оба клуба изврши  
        идентитет свих играча уписаних у  Записник утакмице.  
      

      к)  Уколико представници клубова не желе да врше идентитет играча, судија утакмице  
             у лиги  ПЕТЛИЋА, односно, делегат на утакмици  ПИОНИРА, дужан је да  
             идентитет утврди сам и то констатује у Записник утакмице.  

 

л)  Уколико постоји сумња у идентитет неког од играча, судија утакмице у лиги   
       ПЕТЛИЋА, односно, делегат на утакмици ПИОНИРА, мора извршити  
       фотографисање тих (тог) играча и спортску легитимацију обавезно доставити  
        органу који води такмичење, а снимак играча сачувати у мобилном  телефону,  
        због евентуалног суочења ради утврђивања чињеница. 
 

 љ)  Судија утакмице у лиги ПЕТЛИЋА, односно,  делегат на утакмици  
        ПИОНИРА не може одобрити почетак утакмице уколико играчи немају уредно  
   оверене лекарске прегледе и ПРИЈАВУ јавног скупа. 
         
 ТРОШКОВНИК  ТАКМИЧЕЊА 
 
а)  Такса за суђење износи  800, 00 динара за свако службено лице и путни  
       трошкови 20,00 динара по пређеном километру, од места становања судија и  
       делегата,  до места одигравања утакмице, уз коришћење само ЈЕДНОГ аута. 
 

б)  Чланарина за ЈЕСЕЊИ део такмичења  износи  2.000, 00 динара по једној  
       селекцији.  
 

       в) Чланарину уплатити до 15. 10. 2019. године на рачун ОФС  Шабац број:    
             205 – 222167 – 74. 
 

Техн. секретар,      ДИРЕКТОР, 
 

   __________________           Стошић  Миодраг, с. р.    
   Миливоје  Аксентијевић       
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Шабац: 17. 09. 2019. године 

Број: Сл.       

Предмет: Извод из Пропозиција за лигу  ПЕТЛИЋА 
 
  ОПШТИ  ДЕО 
 
   

а)   Број играча у игри је  8 + 1 (вратар).  
б)   Утакмица  траје  2 х 30  минута. 

в)   Право наступа имају играчи рођени  2007. године и млађи. 
г)   Врата се постављају на линији КАЗНЕНОГ простора, а ширина терена се на  
       мења. 
д)   Димензје врата су 5 х 2 метра 

ђ)   Казнени простор се обележава 6 метара од унутрашњег дела стуба врата према  
        угаоним заставицама, а са попречне линије 15 метара у терен паралелно са  
        уздужном линијом. 
е)   Казнени ударац се изводи са 9 метара. 
ж)  Важи правило ОФСАЈДА. 

з)    У току игре могу се вршити „ЛЕТЕЋЕ“ измене . 

и)   У Записник утакмице се могу уписати 18 играча. 
ј)    Ударац са врата се изводи ногом. 
 
 
НАПОМЕНА: Прваку лиге је обезбеђено учешће на завршном турниру за  
                             првака  Србије. 
 
 
 
 

 

Техн. секретар,      ДИРЕКТОР, 
 

   __________________           Стошић  Миодраг, с. р.    
   Миливоје  Аксентијевић       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


