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На основу извештаја делегата 2.ФУТСАЛ лиге СРБИЈЕ-група ВОЈВОДИНА региструју се 

утакмице  7 кoла  2.ФУТСАЛ лиге СРБИЈЕ,група „ВОЈВОДИНА“ одигране 18-21. 11. 2016. 

године постигнутим резултатима,, 

 
 

р

б 
 датум дан време место  домаћин гост рез. 

           

1.  18-21.11.2016.   Нови Сад  КМФ ИНТЕРНАТИОНАЛ КМФ ФОРУМ 1 5 

2.  18-21.11.2016.   Апатин  КМФ АПА ФУТСАЛ КМФ СРБОБРАН 4 4 

3.       слободан КМФ ХАЈДУК   

4  18-21.11.2016.   Бечеј  КМФ БЕЧЕЈ 2003 КМФ ВИКИНГ 3 5 

5..  18-21.11.2016.   Качарево  КМФ КРАЉЕВИЋЕВО КМФ ТФК 2 4 

           

 

 
ТАБЕЛА – 7. КОЛО 

 

1. КМФ ТФК 6 6 0 0 30 : 15 15 18 

2. КМФ ИНТЕРНАТИОНАЛ 7 5 0 2 33 : 22 11 15 

3. КМФ ФОРУМ 6 4 2 0 43 : 20 23 14 

4. КМФ ВИКИНГ 6 4 1 1 21 : 18 3 13 

5. КМФ БЕЧЕЈ 2003 6 2 0 4 25 : 28 -3 6 

6. КМФ ХАЈДУК 6 1 2 3 22 : 23 -1 5 

7. КМФ СРБОБРАН 7 1 2 4 32 : 34 -2 5 

8. КМФ АПА ФУТСАЛ 6 1 1 4 16 : 29 -13 4 

9. КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 6 0 0 6 13 : 46 -33 0 

10.           

 УКУПНО  235 -   235 52-52  

   
  

 

ПАРОВИ  8.коло  

рб  датум дан време место  домаћин гост 
         

1.  27.11.2016. Нед 17,30 Вршац  КМФ ФОРУМ КМФ ТФК 

2.  26.11.2016. Суб 20,00 Рума  КМФ ВИКИНГ КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 

3.  27.11.2016. Нед 19,00 Кула  КМФ ХАЈДУК КМФ БЕЧЕЈ 2003 

4.      
 

КМФ СРБОБРАН слободан 

5.  26.11.2016. Суб 20,30 Нови Сад КМФ ИНТЕРНАТИОНАЛ КМФ АПА ФУТСАЛ 

         

 

Напомена: 

Пријављивање термина одигравања утакмица,као и сатнице се врши искључиво понедељком 

и уторком од 09-12,00 и 19,00 – 22,00,чиме се апсолутно поштује договорено на Конфернцији 

клубова  

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ: 
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Евиденција опоменутих играча 7.коло: 
 

КМФ“АПА ФУТСАЛ“,Делић Страхиња,323,Проле Вања,473 и Булат Милан,521 

КМФ“СРБОБРАН“,Мушикић Лабуд,1242  

КМФ“БЕЧЕЈ 2003“,Ћурчић Зоран,1083,Икић Александар,1079 

КМФ“ВИКИНГ“,Коларовић Милош,1255 

КМФ“ФОРУМ“Анђелковић Дамир,427 

 

ИСКЉУЧЕЊЕ: 

КМФ“БЕЧЕЈ 2003“,Пеленгић Миодраг ,1090,Вучковић Миодраг,1080,пријављен 

након утакмице. 

КМФ“ИНТЕРНАТИОНАЛ“,Јевремовић  Владимир,8,други жути картон 
Такмичарске одлуке: 

     Упозоравају се клубови,да дозволе делегатима да врше свој 

задатак,сходно Упутству о раду делегата.Како су делегати исто 

добили у писаној форми,клубови,не би требало да праве сметњу 

делегатима приликом вршења сопственог задатка,јер исти без 

обзира какав је ко,имају врховни надзор на утакмици,као 

представници ФСВ.Уколико неко од клубова има примедбе на рад 

истих,могу се искључиво писаним путем обратити путем маил 

адресе заменика комесара за такмичење, па ће се анализирати и 

ваш допис и предузимати мере ако за то има разлога 

Такође, напомињемо да делегати морају урадити идентификацију 

играча, пре почетка утакмице,јер се често дешава да играчи обуку 

погрешне дресове. Не можете им то забранити. Исто тако, 

напомињемо да редари морају бити јасно идентификовани (обучени 

у маркере), како би се препознали и број се мора слагати са бројем 

пријављени у образац бр 3. Тамо, где је излаз-улаз  негде кроз 

публику, редари морају бити постављени (најмање два) на излазу-

улазу, при улазу екипа, сл.лица, излазу и улазу у полувремену и 

излазу на крају утакмице, како би се избегли могући контакти са 

публиком, такође, онемогућити улаз гледалаца ( под овим се 

подразумева било које лице које није уписано у Записник, макар 

био и функционер клуба ) све док противник и судије не напусте 

терен за игру. Свака одговорност за безбедност противника и 

сл.лица утакмице је апсолутна по закону на клубу домаћину. 
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Дисциплинске одлуке: 
 

 
Тренер КМФ“СРБОБРАН“ Маглајчевић Далибор се на основу члана 54 ДП 

ФСС,ОПОМИЊЕ,због неспортског понашања,на утакмици са КМФ 

„ИНТЕРНАТИОНАЛ“,према делегату утакмице. 

Играч КМФ“БЕЧЕЈ 2003“,Пеленгић Миодраг,1090,на основу члана 22 ДП 

ФСС, кажњава се забраном наступа на 1 (једну) утакмицу.Казна тече од 

21.11.2016. године 

Играч КМФ“БЕЧЕЈ 2003“,Вучковић Миодраг 1080, кажњава се на основу 

члана 54 ДП ФСС ( а након достављене изјаве играча и клуба) ,забраном 

наступа на 1 (једну)  првенствену утакмицу. Упозорава се играч, да ће 

санкције бити драстичније, ако се случај понови. 

КМФ“БЕЧЕЈ 2003“, на основу члана 54,ДП ФСС и члана 63 и 64 ДП ФСС, а 

због гађања судије шаком семенки од стране гледаоца, кажњава новчаним 

износом од 5.000,00 динара, условно.Уколико  се  у наредних годину дана 

не понови, исти или сличан прекшај, казна се брише. Одлука о условном 

кажњавању је донесена  због веома брзе реакције редара и одстрањења 

гледаоца из сале.  

Играч КМФ“ИНТЕРНАТИОНАЛ“,Јевремовић Владимир,се на основу 

члана 22 ДП ФСС,кажњава забраном наступа на 1(једну) првенствену 

утакмицу. 
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 ИЗВОД ИЗ  ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ФУТСАЛ ЛИГЕ 

„ВОЈВОДИНЕ“ ЗА СЕЗОНУ 2016/2017.године 

 
Искључени,одстрањени или пријављени играч,или службено 

лице,дужан је после утакмице дати своју изјаву у писанпој 

форми.Уколико именовани то одбије,делегат ће то констатовати у 

записник,а сматра ће се сходно ДП ФСС да је то лице саслушано.У 

случају да такво лице оправдано одсутно/само повреда или акутна 

болест је у питању/па је морало хитно одсуствовати,представник 

клуба је дужан узети изјаву од истог накнадно и доствити је  е-

маилом или путем fax-a,а оргиналну изјаву доставити путем поште 

у року од 48 сати. 
АУТОМАТСКА казна забране наступа од једне утакмице,наступа на 

првој наредној утакмици, после сваке четврте судијске опомене 

/жути картон/ коју играч добије на утакмицама у току једне 

такмичарске године,а након паузе због 4 жута картона,након сваког 

другог жутог картона,на првој наредној утакмици. 

   АУТОМАТСКА КАЗНА забране играња издржава се НА ПРВОЈ 

НАРЕДНОЈ утакмици.( не постоји могућност бирања наступа) 

       Опомене из једне такмичарске године не преносе се на другу 

такмичарску годину ( РАЧУНАЈУЋИ И ПАРНУ ОПОМЕНУ У 

ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ) 

      Ако играчу   на истој утакмици буду показане две опомене /два жута 

картона/ играч се искључује и дисциплински кажњава због искључења,а 

опомене се тада не евидентирају. 

      Играч који је искључен,или пријављен  по било ком основу,нема 

право наступа све до одлуке Комесара лиге о казни. 

 


