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ПРОПОЗИЦИЈЕ И ПРАВИЛА
„33. Међународног турнира у малом фудбалу"

Традиционални турнир у малом фудбалу организује „ПСЦ ПИНКИ“ из Сремске Митровице на
прелазу из текуће у наредну годину.
Турнир носи назив „33. Међународни турнир у малом фудбалу“, где је 33 редни број
традиционалног турнира.
Основни циљ турнира је окупљање љубитеља спорта, рекреације грађана, студентске и школске
омладине, продужење спортске сезоне преко зиме.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Директор формира и именује Организациони одбор турнира који формира комисије турнира а које
су дужне да реализују турнир у складу са Пропозицијама и правилима игре „33. Међународног
турнира у малом фудбалу“.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Оснивач и организатор турнира је „ПСЦ ПИНКИ“ из Сремске Митровице који може делимично
или у целости поверити послове организовања турнира другом лицу чије се обавезе и одговорности
морају прецизно утврдити Уговором о поверавању послова организовања 33. Међународног
турнира у малом фудбалу.
Без обзира ко је организатор турнира њиме руководи Организациони одбор турнира.
Члан 2.
Турнир се игра у 6 узрасних категорија:

Бр.

КАТЕГОРИЈА

ГОДИШТЕ

КОТИЗАЦИЈА

1.

Пионири

2007. и млађи

5.000,00
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2.

Кадети

2005. и млађи

6.000,00

3.

Омладинци

2003. и млађи

8.000,00

4.

Сениори

------

12.000,00

5.

Млађи ветерани

1986. и старији

10.000,00

6.

Старији ветерани

1976. и старији

8.000,00

Турнир је отворен за све слободно формиране екипе које до 22.12.2021. године до 18 часова уплате
котизацију и изврше пријаву своје екипе.
Доказ о извршеној вирманској уплати се обавезно мора путем факса, е-маила или лично доставити
Организатору турнира.
Члан 3.
Организатор награђује новчано три првопласиране екипе у сениорској конкуренцији, као и
првопласиране екипе у конкуренцији кадета, омладинаца, млађих и старијих ветерана у следећим
износима:
1. Наградни фонд у сениорској конкуренцији износи
- За освојено I место
300.000,00 динара,
- За освојено II место 50.000,00 динара,
- За освојено III место 30.000,00 динара;
2. Наградни фонд у конкуренцији кадета износи
- За освојено прво место 30.000,00 динара;
3. Наградни фонд у конкуренцији омладинаца износи
- За освојено прво место 40.000,00 динара;
4. Наградни фонд у конкуренцији млађих ветерана (35+) износи
- За освојено I место 30.000,00 динара;
5. Наградни фонд у конкуренцији старијих ветерана (45+) износи
- За освојено I место 20.000,00 динара.
У свим категоријама биће додељени пехари и медаље за I и II место. Такође, у свим категорија биће
додељени пехари најбољем играчу, голману и стрелцу.
Право организатора је да одреди начин бирања најбољих појединаца и других актера такмичења. У
случају истог броја постигнутих голова, најбољи стрелац је онај који је голове постигао у мање
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одиграних утакмица. Голови постигнути из удараца са седам метара који се изводе у случају
нерешеног резултата се не рачунају.
Члан 4.
Вођа екипе је обавезан навести имена и презимена свих 12 (дванаест) играча који ће наступати за
екипу и доставити списак 30 минута пре почетка утакмице. Играч може наступати искључиво само
за једну екипу у једној категорији. Уколико две или више екипа пријаве истог играча у једној
категорији, коначна припадност одређује се његовим првим наступом тј. тада исти нема право
играња за другу екипу. Екипа може максимално имати дванаест (12) играча.
Играчи који имају изречену казну забране играња од стране Организатора немају право наступа на
турниру. На захтев организатора турнира све екипе су дужне направити фотографију своје екипе
код службеног фотографа турнира.
Члан 5.
Обавезе организатора су:
- обезбедити такмичарске и друге услове за одржавање турнира;
- прикупити пријаве и уплате екипа;
- извршити жребање и сачинити распоред одигравања утакмица;
- руководити турниром;
- извршити проглашење пласмана, поделити награде екипама и појединцима;
- обезбедити стално дежурство медицинског особља као и редарских служби на свим
утакмицама.
Члан 6.
Обавезе екипа учесника турнира су да:
- благовремено пријаве екипу и уплате котизацију;
- да се придржавају пропозиција, правила игре и кућног реда;
- обезбеде присуство вође екипе на утакмици.
Члан 7.
Први део турнира игра се у групама. Зависно од броја пријављених екипа, у групи може бити две,
три или више екипа.
Члан 8.
Распоред утакмица по групама одређује се Бергеровим таблицама. За победу у групи се добијају 3
(три) бода, а за пораз се не добијају бодови. У случају нерешеног резултата свака екипа добија по 1
(један) бод.
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Члан 9.
У елиминациону фазу ће се пласирати победници група, те, зависно од броја група, најбоље
другопласиране екипе до попуне костура. Критеријум за одређивање пласмана у групама је
следећи:
1. Укупан број бодова,
2. Међусобни скор (у случају да две или више екипа имају исти број бодова, међусобни скор се
одређује на следећи начин:
а) број освојених бодова у међусобним сусретима екипа које имају једнак број бодова,
б) гол разлика у међусобним сусретима ових екипа,
ц) више постигнутих голова у међусобним сусретима),
3. Укупна гол разлика,
4. Више постигнутих голова,
5. Мањи број казнених поена,
6. Жреб.
У случају неједнаког броја екипа у групама, а приликом одређивања најбољих другопласираних
екипа, у групама са већим бројем екипа бришу се резултати последњепласиране екипе.
Критеријум за одређивање најбољих другопласираних екипа је:
1.
2.
3.
4.
5.

Укупан број бодова,
Укупна гол разлика,
Више постигнутих голова,
Мањи број казнених поена,
Жреб.

Уколико се у једној групи нађу две екипе пласман се одређује након извођења пенала.
Члан 10.
Организатор задржава право да непосредно пре такмичења одреди начин играња турнира и саме
завршнице финалног дела турнира.
Датуме одигравања утакмица одређује организатор после обављеног жреба. Промена датума
одигравања утакмица на захтев екипе није могућа, осим у оправданим случајевима о чему одлучује
Такмичарска комисија .
Промена датума и сатница одигравања утакмица није могућа после истицања на огласној табли,
Веб страници Организатора и објаве у средствима јавног информисања. Уколико се једна екипа не
појави у заказано време, почетак утакмице се може пролонгирати максимално 15 (петнаест) минута
у односу на званичну сатницу. Утакмицу екипа може играти минимално са 4 (четири) играча
укључујући и голмана. У случају мањег броја играча утакмица се региструје службеним резултатом
3:0 за противника.
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Члан 11.
Представник екипе је једино овлашћено лице за контакте са организаторима турнира. У службеном
простору могу се налазити само пријављени играчи из записника и представник екипе.
Представник екипе је дужан да на видном месту носи службену акредитацију организатора, коју ће
задужити препочетка утакмице и раздужити на крају исте. Особе које нису у наведеном статусу, на
захтев Организатора су дужне се удаљити из службеног простора у року од 5 минута. Уколико
особе које нису у наведеном статусу не напусте службени простор екипа губи утакмицу
службеним резултатом 3:0 за противника.

Члан 12.
Представник екипе је дужан најмање тридесет минута, а за утакмице полуфинала и финала 60
(шездесет) минута пре почетка утакмице доставити списак играча на пријави са личним
документом. У случају провере, представник екипе је дужан доставити идентификациона
документа за играче у постављеном року Организатора.
Члан 13.
Представник екипе својим потписом на пријави гарантује да су сви играчи са списка здрави и
способни за наступ и да на турниру наступају по сопственој жељи и на сопствену одговорност.
Члан 14.
Екипа која наступи са играчем који је наступо за неку другу екипу у истој категорији губи
утакмицу са резултатом 3:0(ПФ).
Члан 15.
Екипе су дужне наступити у једнообразној опреми са јасно назначеним бројевима, а употреба
доњег дела тренерке дозвољена је само голману. Екипе које не буду у једнообразној опреми дужне
су користити маркере.
Члан 16.
Првоименована екипа у записнику је домаћин и има право избора боје дресова.
Члан 17.
Приговор на утакмицу вођа екипе улаже по завршетку утакмице у записник са утакмице, а
обавезно писменим путем у року од 30 (тридесет) минута по завршетку утакмице. Уз дозвољену
жалбу обавезно уплатити 50% износа котизације која се у случају позитивног решења враћа
подносиоцу жалбе.
Члан 18.
Организациони одбор на предлог Такмичарске комисије може донети одлуку да се одиграна
утакмица понови уколико је дошло до теже повреде материјалних правила игре. Одлука
Организационог одбора је коначна.
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Члан 19.
Такмичарска комисија је дужна да по прикупљању материјала у вези са искључењем играча или
службених лица, те обави потребан поступак и писмено, путем огласне табле и веб странице
Организатора објави своју одлуку.
Члан 20.
Кажњени играч у току трајања казне нема право да се пријави као играч у некој другој категорији.
Члан 21.
Одлука Такмичарске комисије је коначна, а учесници спора на исту немају право жалбе.
Члан 22.
Организациони одбор има право удаљити екипу са такмичења у случају повреде пропозиција или
неспортског понашања чланова екипе у оквиру такмичења.

ПРАВИЛА ИГРЕ ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Правило I
Турнир се игра по правилима фудбалске игре прилагођеним условима објекта „ПСЦ ПИНКИ“ и
то:
Игра се на терену димензија 40 x 20 м, а голови су димензија 4 х 2м. Утакмицу играју две
екипе где свака екипа има 6 (шест) играча од којих је један голман. Највећи број резервних играча
је 6 (шест), у складу са чланом 3 ових пропозиција.
Утакмице се играју фудбалском лоптом „PUMA“ „или одговарајућом“, одобреном и атестираном
од стране ФИФА-е и УЕФА-а за Фудбалско такмичење, 5 (петицом).
Правило II
На турниру у конкуренцији кадета, омладинаца, сениора, млађих ветерана утакмица траје 2 x 20
мин. (са заустављањем времена у последњој минути утакмице). У конкуренцији пионира и
старијих ветерана утакмица траје 2 x 15 мин са полувременом , тј паузом од 5 (пет) мин (са
заустављањем времена у последњој минути утакмице).
Правило III
Све екипе имају по један (1) тајм аут по полувремену утакмице у трајању од једног (1) минута.
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Правило IV
Од елиминационе фазе случају нерешеног резултата по завршетку утакмице екипе изводе по 3
(три) казнена ударца (седмерца) наизменично, ако је и тада резултат поравнат наставља се
извођење казнених удараца по један до коначног победника. Тек пошто су се изређали учесници
меча (из Записника) може доћи до понављања извођача. Распоред извођача одређује вођа екипе. У
случају неједнаког броја играча у екипама, екипа са већим бројем играча, након што су сви из екипе
са мањим бројем играча извели седмерац може бирати редослед својих извођача.
Правило V
Убацивање лопте у терен се изводи ногом, на месту где је лопта напустила игралиште са линије
или непосредно иза линије.
Правило VI
Код извођења свих прекида, противнички играч или више њих, мора били удаљен најмање 5 (пет)
метара од места одакле се изводи прекид.
Правило VII
Сви прекиди се морају извести у року од 5 (пет) секунди које судија јасно наглашава бројањем
подигнутом руком, а уколико се прекид не изведе у за то предвиђеном року, екипа се кажњава
одузимањем лопте. У случају да је директан прекршај досуђен, а сирена је после досуђивања
означила крај полувремена или утакмице, екипа за кога је досуђен прекршај има право исти
извести само директним ударцем на гол.
Правило VIII
Након 5 (пет) прекршаја истог тима у првом, односно другом полувремену, сваки наредни прекршај
резултира извођењем слободног ударца без одбрамбеног зида са 10 (десет) метара за противнички
тим. Сваки наредни прекршај после петог (6,7...) прекршаја а за који се досуђује директан слободан
ударац без одбрамбеног зида, може да се изведе са места где се прекршај догодио уколико је на
раздаљини мањој од 10 (десет) метара. Из акумулираних прекршаја се искључује казнени ударац са
7 (седам) метара. Голман приликом извођења слободног ударца са 10 (десет) метара има право
изаћи испред гола максимално 5 (пет) метра.
Сваки директан прекршај се рачуна у акумулиране прекршаје.
Индиректни прекршаји, искључења због неспортског понашања и прекршаји због погрешне измене
се не рачунају у акумулиране. Делегат-записничар утакмице након испуњења бонуса акумулираних
прекршаја даје звучни сигнал упозорења судијама.
Правило IX
Уколико голман игра као шести играч на свом делу терена не сме да држи лопту у ногама дуже од
4 (четири) секунде. На противничком делу терена нема ограничења. Играч који је заменио голмана
и игра као шести играч мора имати различит дрес и за њега важи правило да не може да држи
лопту
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више од 4 (четири) секунде на свом делу терена. Голман може руком да пребаци лопту преко
центра, али се не може постићи погодак (из игре и после гол аута).
Голман лопту може пребацити преко центра дроп-кик ударцем и из тог ударца може директно
постићи погодак, може и ногом без контакта са подлогом.
Код убацивања лопте у игру (приликом извођења аута), лопта може да се врати голману у
голмански простор, али голман не сме да је хвата рукама.
Уколико голман у интервенцији ван казненог простора игра руком намерно или клизећин стартом
спречава противничког играча фаулом у постизању поготка кажњава се аутоматски црвеним
картоном и искључењем на два 2 (два) минута са правом замене.
Из гол аута, голман враћа лопту искључиво руком. После враћања лопте у игру, лопта не сме да се
врати голману ни уколико је враћена главом, коленом од стране саиграча.
Голман има право на један контакт са лоптом на својој половини, а следећи после контакта са
противником. После преласка на противничку половину голман постаје играч.
Правило X
Замена играча може се вршити током целе утакмице, а по изласку играча који треба да буде
замењен. Замена играча се врши на за то одређеном месту од центра игралишта. Делегатзаписничар контролише правилност замене. У случају неправилне замене делегат-записничар
звуком сирене прекида утакмицу и тиме даје знак судији да санкционише неправилну измену.
Правило XI
Током игре играч може добити директан црвени картон без права на замену (при показаном
црвеном картону екипа остаје са играчем мање 2 мин. или док противничка екипа не постигне
погодак). Ударце са седам метара нема право изводити ни играч који је искључен у задње две
минуте утакмице. После искључења и директног црвеног картона играч је обавезан напустити
терен (изаћи у свлачионицу или на трибине). Уколико играч добије црвени картон може бити
кажњен са минимум једном утакмицом не играња, а казна тече од прве наредне утакмице његове
екипе. За све што није наведено овим пропозицијама, а тиче се казни играча примењиваће се
одредбе и правилници Футсал савеза Србије и ФСС.

Прелазне и завршне одредбе
Пропозиције и Правила „ 33. Међународног турнира у малом фудбалу“ су важећа за сво време
трајања турнира.
За све што није наведено овим пропозицијама, примењиваће се одредбе и правилници Футсал
савеза Србије и ФСС.

Сремска Митровица 06.12.2021. године
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