ОКРУЖНИ ОДБOЈКАШКИ САВЕЗ ВАЉЕВА
матични број: 17636065, ПИБ 104061723
e-mail: komesar.oosv@gmail.com
Карађорђева 43, 14000 Ваљево
web: www.oosv.org.rs
моб: 060/33-88-099

Анекс пропозиција млађих категорија за
такмичарску 2019/2020 годину
Члан 1.
Првенство млађих категорија чине следеће екипе и то са извученим следећим
такмичарским бројевима:
ЈУНИОРКЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

КАДЕТИ
Јединство МЗ
Тамнава Воћар
Спартак
Лозница
Ва 014

ПИОНИРИ
1. Лозница
2. Ва 014
3. Спартак

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шабац 015
Србијанка 014
Железничар
Ваљево
Либеро 015
Уб
Спартак
КАДЕТКИЊЕ
Старс тим
Ваљево
Пролетер
Уб
Србијанка 014
Тамнава Воћар
ПИОНИРКЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прва група
СЛОБОДАН
Железничар
Рибница
Спартак
Ваљево
Старс тим
Србијанка 014 II
Уб

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Друга група
Либеро 015
Осечина
Србијанка 014 I
Заслон
Мали Зворник
Шабац 015
Рађевац

У првенственим такмичењима млађих категорија у сезони 2019/2020 године право
наступа имају само играчи/це регистрованих клубова и то:

Пионирке
Пионири
Кадеткиње
Кадети
Јуниорке
Јуниори

рођени
2005. и млађе
2004. и млађи
2003. и млађе
2002. и млађи
2001. и млађе
2000. и млађи

висина мреже
215 цм
230 цм
224 цм
243 цм
224 цм
243 цм

Екипе које се квалификују на Првенство Србије за пионирке и пионире играће на
висини од 224 цм. односно 243 цм..
Члан 2.
Клуб који преда утакмицу без борбе, или се утакмица не одигра његовом кривицом,
обавезан је да уплати ООС Ваљева износ од 30.000,00 динара.
Кажњени клуб је обавезан да цео износ уплати до наредног кола, у противном,
утакмицу наредног кола и све друге до извршења обавезе, губе службеним резултатом. Од
уплаћеног износа ООСВ исплаћује трошкове службеним лицима.
У случају одустајања од такмичења (и када уплати пријавнину), клуб који одустане
обавезан је да уплати ООСВ износ од 60.000,oo динара.
Члан 3.
Клуб учесник такмичења обавезан је да на име пријавнине за такмичење изврши
уплату у износу и року који ће му бити достављен путем рачуна; уколико не уплати до
наведеног рока, неће се узети у обзир приликом жребања за такмичење.
Члан 4.
Санкције за судије, као и за све учеснике такмичења доноси Комесар такмичења
ООС Ваљева.
Члан 5.
Санкције за учињене прекршаје:
1. Неблаговремена пријава утакмице – 1.000,00 дин.
2. Недостављање тражених изјава, докумената, потврда, уплата такси и жалби – 1.000,00
3. Неизвршавање финансијских обавеза - 1.000,00 дин.
4. Писање неумесних примедби у записнику, одустајање од најављене жалбе - 2.000,00
5. Непрописна опрема играча(бројеви залепљени фластером или исписани фломастером),
непрописан терен за игру - 1.000,00 дин.
6. Пропусти судија - 800,00 - 2.000,00 дин.
7. Неизвршавање обавеза по чл. 12 - 20. и чл.25. и 29. Општих пропозиција такмичења 2.500,00 - 4.000,00 дин.
8. Неоправдано кашњење почетка утакмице, неоправдано кашњење доласка на
утакмицу,самовољна промена термина утакмице и сале - 2.000,00 дин.
9. Ометање рада контролора-делегата, судија и записничког стола - 3.000,00дин.
10. Бацање меких предмета на терен - 2.000,00дин.
11. Бацање тврдих предмета на терен - 3.000,00дин.

12. У тежим случајевима неспортског понашања – вређање гостујуће екипе или службених
лица, следи забрана играња на том терену, или играње без публике 1 - 2 утакмице, уз
новчану казну - 10.000,00 дин.
13. За улазак гледалаца на терен и извршен напад на играче и чланове стручног штаба или
службених лица, изриче се казна забране играња на свом терену 2 - 4 утакмице и
новчана казна - 15.000,00 - 25.000,00дин.
14. За виновнике прекида утакмице - новчана казна клубу - 25.000,00 дин.
15. Неспортско понашање учесника такмичења
16. Неоправдано одлагање утакмице – 2.000,00 дин
17. Неоправдано одлагање утакмице на дан одигравања – 5.000,00
црвени картон 2.000,00 дин.
искључење 3.000,00 дин.
одстрањење 5.000,00 дин.
Против одстрањеног члана екипе, покреће се дисциплински поступак и аутоматски
је суспендован. Одстрањени члан екипе је у обавези да одмах после утакмице, а на захтев
службених лица, достави изјаву у писаном облику о учињеном прекршају првог радног
дана после одигране утакмице у канцеларију ООС Ваљева.
18. Тежи дисциплински преступи учесника такмичења:
1. Неспортско понашање претња и покушај напада уз претњу играчима, члановима
стручног штаба и службеним лицима:
15-30 дана забране наступа на утакмицама свих категорија и новчана казна 8.000,00 – 10.000,00 динара.
2. Учесник међусобног обрачуна:
40 дана забране наступа на утакмицама свих категорија и новчана казна - 10.000,00
-20.000,00 динара
3. Виновник међусобног обрачуна играча:
6-12 месеци забране наступа и новчана казна - 20.000,00 - 30.000 динара
Новчане казне за своје играче, тренере, лекаре и физиотерапеуте измирује клуб.
19. Неизвршавање обавеза по одлуци Комесара такмичења ООСВ (за исти прекршај)
повлачи казне:
Први пут 2.000,00 дин.
Други пут 3.000,00 дин.
Трећи пут 5.000,00 дин.

Члан 6.
Такса на жалбу првостепеном органу износи 8.000,00 динара а другостепеном
органу 15.000,00 динара.
Члан 7.
Клуб који не добије од противничке екипе информацију о термину утакмице,
најкасније 8 дана пре почетка утакмице, обавезан је да се преко Комесара такмичења или
канцеларије ООСВ информише о распореду одигравања утакмица, у противном, сноси
последице које настану због пропуста у информисању.
ООС Ваљева поставља све Билтене и информације на интернет адреси
www.oosv.org.rs .
Клуб који не благовремено (у року краћем од 15 дана) пријављује термин
одигравања утакмице, дужан је да достави термин утакмице најкасније 8 дана пре почетка
утакмице путем смс поруке или електронском поштом : гостујућој екипи, канцеларији
ООСВ – Комесару такмичења.
Клубови који буду тражили померање термина већ заказане утакмице, морају
у писаној форми да доставе захтев Комесару такмичења, а противничка екипа,
такође у писаној форми, мора доставити сагласност за померање термина већ
заказане утакмице, која се мора одиграти најкасније до наредног четвртка.
Клуб може да тражи одлагање утакмице од Комесара такмичења само у случају
болести више од 50% лиценцираних играча-ица, уз писмени доказ који је оверен од стране
школског, или лекара опште праксе.
Члан 8.
Првенство за млађе категорије почиње према распореду такмичења Одбојкашког
савеза Ваљева за такмичарску 2019/2020 годину.
Ове пропозиције донете на скупштини ООСВ одржане дана 12. 09. 2019 године и
примењују се за сезону 2019/2020 године.

Комесар такмичења
Ђорђе Кулинчевић

