ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE

На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима
(Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007)
Извршни одбор ФС Војводине је на III седници одржаној 13. јула 2016.
године усвојио

П Р О П О З И Ц И Ј Е
ТАКМИЧЕЊА У ОМЛАДИНСКОЈ, КАДЕТСКОЈ И ПИОНИРСКОЈ
ЛИГИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2016/2017. СЕЗОНУ

Члан 1.
Првенствена такмичења омладинских, кадетских и пионирских екипа
на територији Фудбалског савеза Војводине организују се на следећи начин:
- Омладинска лига Војводине организује се по следећем систему:
Тамичење се одвија у две фазе. У првој фази екипе су подељене у три групе
са по осам екипа по територијалном принципу (Новосадско Сремска,
Банатска и Бачка). Такмичење у првој фази одвија се по двоструком бод
систему. Након одиграних четрнаест кола прелази се на другу фазу
такмичења. У другој фази формира се мини лига за првака коју сачињавају
по две првопласиране екипе из сваке групе. Мини лигу за првака сачињава
шест екипа које се такмиче по двоструком бод систему. Осталих шест екипа
које остају у својим групама такмичење настављају такође по двоструком
бод систему још десет кола. Екипе које се боре за опстанак (плеј-аут)
преносе бодове из прве фазе. Екипе у мини лиги за првака (плеј-офу)
не преносе бодове из прве фазе.
- Кадетска лига Војводине организује се по следећем систему:
Тамичење се одвија у две фазе. У првој фази екипе су подељене у три групе
са по осам екипа по територијалном принципу (Новосадско Сремска,
Банатска и Бачка). Такмичење у првој фази одвија се по двоструком бод
систему. Након одиграних четрнаест кола прелази се на другу фазу
такмичења. У другој фази формира се мини лига за првака коју сачињавају
по две првопласиране екипе из сваке групе. Мини лигу за првака сачињава
шест екипа које се такмиче по двоструком бод систему. Осталих шест екипа
које остају у својим групама такмичење настављају такође по двоструком
бод систему још десет кола. Екипе које се боре за опстанак (плеј-аут)
преносе бодове из прве фазе. Екипе у мини лиги за првака (плеј-офу)
не преносе бодове из прве фазе.
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- Пионирска лига Војводине организује се по следећем систему:
Тамичење се одвија у две фазе. У првој фази екипе су подељене у три групе
са по осам екипа по територијалном принципу (Новосадско Сремска,
Банатска и Бачка). Такмичење у првој фази одвија се по двоструком бод
систему.
Након одиграних четрнаест кола прелази се на другу фазу такмичења. У
другој фази формира се мини лига за првака коју сачињавају по две
првопласиране екипе из сваке групе. Мини лигу за првака сачињава шест
екипа које се такмиче по двоструком бод систему. Осталих шест екипа које
остају у својим групама такмичење настављају такође по двоструком бод
систему још десет кола. Екипе које се боре за опстанак (плеј-аут)
преносе бодове из прве фазе. Екипе у мини лиги за првака (плеј-офу)
не преносе бодове из прве фазе.
- У степену испод Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге Војводине
такмичење се организује обавезно под ингеренцијом Подручних
фудбалских савеза и Фудбалског савеза града Новог Сада.
Члан 2.
Састав Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге у сезони 2016/2017.
одређује Извршни одбор ФС Војводина на предлог Комисије за Омладински
фудбал. Лигу сачињавају екипе:
- које изгубе статус члана Омладинске и Кадетске лиге ФС Србије
- Прваци подручних лига (победници баража)
- екипе које су по пласману избориле право у такмичарској 2016/2017.
сезони да би сваку групу Лиге сачињавало по осам клубова.
- Упражњена места попуњавају екипе по предлогу Комисије за
Омладински фудбал
Члан 3.
Организатор такмичења у Омладинској, Кадетској и Пионирској лиги
Војводине је Фудбалски савез Војводине, а такмичењем руководe комесари
лига, који су надлежни првостепени такмичарски и дисциплински орган као
и орган надлежан за делегирање судија.
Надлежни другостепени орган је Комисија Извршног одбора ФС
Војводине за жалбе.
Именују се три комесара који су задужени за све три категорије у једној
групи.
Члан 4.
Распоред утакмица – датум и место играња, игралиште и час почетка
утакмице и службена лица (делегате и судије) одређује надлежни комесар.
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Утакмице се играју суботом и недељом са почетком, по правилу, у
10,00 часова.
Комесар лиге на захтев клубова, који се доставља најкасније пет дана
пре утврђеног термина одигравања утакмице, може одредити и други
термин одигравања утакмице.
Ако клубу, који учествује у овом такмичењу, 4 (четири) или више играча
иде на ескурзију, клуб је дужан да достави документацију из школе, тада ће
се на основу захтева клубова учесника утакмица одложи.
Одложене утакмице играју се, по правилу, пре одигравања утакмица
наредног кола односно у првом наредном слободном термину.
Члан 5.
Делегатску дужност на утакмицама
Омладинске, Кадетске и
Пионирске лиге Војводине обављају делегати са посебне листе коју усваја
Извршни одбор ФС Војводине .
Чланови Комисије Извршног одбора ФС Војводине за омладински
фудбал и референти за такмичење у ФС Војводине могу, по функцији,
обављати делегатску дужност.
Делегат утакмице записник саставља у посебној просторији у
присуству представника клубова, записничара и судија, а доставља га
руководству такмичења у року 48 часова по одигравању утакмице.
У одстуству делегата делегатску дужност обавља главни судија
утакмице.
Члан 6.
Судије за утакмице Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге Војводине
одређује Комесар лиге са листа судија Српске фудбалске лиге – Војводина
и војвођанских фудбалских лига и по потреби са подручних фудбалских
лига.
Накнаде службеним лицима за обављање дужности исплаћује клуб
домаћин, у слладу са одлуком Извршног одбора ФС Војводине. Изузетно
накнаде службеним лицима могу се исплатити на текући рачун, а потврда о
исплати обавезно се доставља такмичарском органу у року 72 сата.
Члан 7.
У такмичарској 2016/2017. сезони право наступа у лигама имају:
Омладинци рођени 1998 и 1999. године, играчи који на дан утакмице
имају навршених шеснаест година и играчи који на дан утакмице имају
навршених петнаест година са специјалним лекарским прегледом који је
обавезно уписан у легитимацију играча.
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Кадети рођени 2000. и 2001. године, играчи који на дан утакмице имају
навршених четрнаест година и играчи који на дан утакмице имају навршених
тринаест година са специјалним лекарским прегледом који је обавезно
уписан у легитимацију играча.
Пионири рођени 2002. и 2003. године, и играчи који на дан утакмице
имају навршених дванаест година.
Члан 8.
На првенственим утакмицама Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге
Војводине клубови могу заменити 7 (седам) играча који су уписани у
записник утакмице као заменици (резерве).
Члан 9.
За организацију утакмица одговоран је клуб домаћин.
Клуб домаћин је дужан да обезбеди игралиште –терен регистрован од
надлежног органа ФСВ, ограђен и припремљен за одигравање
првенствених утакмица према Правилима фудбалске игре; одвојене
свлачионице за домаћу и гостујућу екипу са купатилима и WC-има; посебну
свлачионицу за судије са купатилом; просторију за сачињавање записника,
образац за записник, записничара, компјутер или писаћу машину.
У току утакмице је обавезно присуство медицинског радника и кола
хитне помоћи или другог возила за те намене. Са санитетским уређајима и
помагалима за пружање прве помоћи (носила, торба за прву помоћ и
друго). Име и презиме медицинског радника са бројем личне карте и његово
стручно звање, име и презиме возача и регистраски број кола уписују се у
записник. Уколико медицински радник није присутан утакмица неће
почети.
Клуб домаћин по сопственој процени безбедносне ситуације
сваке утакмице појединачно, доноси одлуку о Обавештењу о јавном
скупу, полицијској управи МУП-а Републике Србије у роковима
утврђеним Законом о јавним скуповима Републике Србије, а у складу
са Упутством ФСС.
Члан 10.
Клубови су дужни да делегату најкасније сат времена пре почетка
утакмице предају
саставе тимова, фудбалске легитимације играча,
легитимације тренера са овереним лиценцама и пуномоћја званичних
представника клубова на утакмици.
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Члан 11.
На утакмицама Омладинске,Кадетске и Пионирске лиге Војводине
играчи под суспензијом, аутоматском казном и казном забране играња
немају право наступа.
Аутоматску казну забране играња играчи издржавају након
добијене четврте опомене на првој наредној утакмици. Након тога
после сваке друге опомене (6,8,10 итд) на првој наредној утакмици.
Опомене се не преносе из једне у другу такмичарску сезону.
Опомене након прве фазе такмичења преносе се у наредну фазу
(плеј-оф и плеј-аут).
Члан 12.
Идентификација играча, на захтев представника клубова, обавља се
пре почетка утакмице на основу фудбалске легитимације.
Изузетно, идентификација играча се може извршити и на основу
другог званичног документа, (лична карта, пасош или ђачка књижица са
фотографијом овереном печатом школе), а клуб је обавезан да у року 24
сата руководству такмичења достави доказ да је играч имао право наступа.
Ако играч наступи без легтимације мора показати делегату утакмице
потврду о извршеном важећем лекарском прегледу.
Члан 13.
Лекарски преглед за играче са навршених 17 година важи шест
месеци а за млађе играче четири месеца.
Са специјалним лекарским прегледом
уписаним у фудбалску
легитимацију играчи са навршених 15 година могу наступити у омладинском
тиму, а са навршених 13 година у кадетском тиму.
Специјални лекарски преглед важи четири месеца.
Члан 14.
Пласман клубова односно тимова на табели одређује се збиром
освојених бодова.
Победа се вреднује са три бода, а нерешен резултат са по један бод
сваком тиму.
Уколико два или више клубова укупно освоје исти број бодова, а реч
је о месту које одлучује првака или о преласку у виши или нижи степен
такмичења, пласман се утврђује на основу додатне помоћне табеле од
укупних резултата оба тима тих клубова у међусобним утакмицама
односних клубова.
Члан 15.
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По завршетку такмичарске године и утврђеног коначног пласмана
прволасирани клубови (тимови) у Омладинској и Кадетској лиги прелазе у
Омладинску односно Кадетску лигу Србије. Првак Пионирске лиге
Војводине учествује на завршном турниру за пионирског првака Србије.
Члан 16.
Фудбалски савез Војводине победницима такмичења односно
првопласираним клубовима у Омладинској, Кадетској и Пионирској лиги
Војводине додељује пехаре у трајно власништво.
Члан 17.
На крају такмичарске године из Омладинске, Кадетске и Пионирске
лиге Војводине из сваке групе испада последње пласирани клуб. Из сваке
групе може испасти и више од једне екипе само у случају да буду потиснуте
испадањем екипа из Омладинске односно Кадетске лиге Србије.
Изузетак је на крају ове сезоне да из Омладинске лиге група
Новосадско-сремска испада један клуб више како би се направило
место за ФК''Омладинац'' Нови Бановци у сезони 2017/18.год. Услов је
да ФК''Омладинац'' Нови Бановци у Банатској групи у сезони 2016/17.
Оствари пласман на најмање 6.место.
Члан 18.
У сваку групу Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге Војводине улази
по једна екипа – победник баража првопласираних екипа из подручних лига
са територије којој припадају. Упражњена места због било ког разлога
попуниће искључиво екипе које су учествовале у такмичењу. Изузетно у
такмичење Омладинаца (кадета) може се укључити екипа која је у
претходној такмичарској сезони учествовала у конкуренцији Кадета
(пионира). Екипе које се не налазе у систему такмичења Фудбалског савеза
Војводине-подручних савеза не могу остварити право да се такмиче у
Омладинској, Кадетској и Пионирској лиги Војводине.
Члан 19.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама непосредно се
примењују одредбе Правилника о фудбалским такмичењима и
Дисциплинског правилника Фудбалског савеза Србије.
Члан 20.
Ове Пропозиције ступају на снагу даном усвајања, а примењиваће се
од такмичарске 2016/2017. сезоне.
ПРЕДСЕДНИК ФСВ
Драган Симовић, с.р.
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