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На основу извештаја службени лица , ФУТСАЛ лиге ВОЈВОДИНА региструју се утакмице  2. 

кoла  ФУТСАЛ лиге „ВОЈВОДИНА“ одигране 06-09-.ОКТОБРА  2017. године постигнутим 

резултатима,, 
 
 

р

б 
 датум дан време место  домаћин гост рез. 

           

1.  08.10.2017. Нед 20,00 Каравуково  КМФ ПЧИЊА КМФ СОМБОР 4 5 

2.  07.10.2017. Суб 20,00 Беочин  КМФ МИЋКО ТРЕНД КМФ ХАЈДУК 7 5 

3.  09.10.2017. Пон 18,00 Србобран  КМФ СРБОБРАН КМФ АПА ФУТСАЛ 3 1 

4  08.10.2017. Нед 19,00 Краљевићево  КМФ КРАЉЕВИЋЕВО КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН 2 1 

5..  07.10.2017. Суб 20,00 Бечеј  КМФ БЕЧЕЈ 2003 КМФ  ТИСА 10 3 

6.   08.10.2017. Нед 20,00 Нови Сад  КМФ ТАНГО КМФ КРУНА 1 1 
 

 
ТАБЕЛА – 2. КОЛО 

 

1. КМФ СРБОБРАН 2 2 0 0 10 : 5 5 6 

2. КМФ ТАНГО 2 1 1 0 14 : 5 9 4 

3. КМФ КРУНА 2 1 1 0 11 : 3 8 4 

4.   КМФ МИЋКО ТРЕНД 2 1 0 1 10 : 10 0 3 

5.   КМФ СОМБОР 2 1 0 1 8 : 8 0 3 

6.   КМФ АПА ФУТСАЛ 2 1 0 1 6 : 6 0 3 
7. КМФ БЕЧЕЈУ 2003 2 1 0 1 12 : 13 -1 3 
8.   КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 2 1 0 1 10 : 11 -1 3 
9.  КМФ ХАЈДУК 2 1 0 1 9 : 10 -1 3 

10.  КМФ  ТИСА 2 1 0 1 13 : 18 -5 3 
11.   КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН 2 0 0 2 5 : 9 -4 0 
12.  КМФ ПЧИЊА 2 0 0 2 8 : 18 -10 0 

 УКУПНО     116 :116  0  

   
  

ПАРОВИ  3.коло  

рб  датум дан време место  домаћин гост 
         

1.  16.10.2017. Пон 21,00 Нови Сад  КМФ КРУНА КМФ ПЧИЊА 

2.  14.10.2017. Суб 21,00 Нови Бечеј  КМФ  ТИСА КМФ ТАНГО 

3.  15.10.2017. Нед  19,00 Врбас  КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН КМФ БЕЧЕЈ 2003 

4.  13.10.2017. Пет 20,45 Апатин 
 

КМФ АПА ФУТСАЛ КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 

5.  15.10.2017. Нед 19,00 Кула КМФ ХАЈДУК КМФ СРБОБРАН 

6.  14.10.2017. Суб  18,30 Сомбор  КМФ СОМБОР КМФ МИЋКО ТРЕНД 

Напомена:Пријављивање термина одигравања утакмица,као и сатнице се врши искључиво 

понедељком од 09-12,00 и 19,00 – 22,00,чиме се апсолутно поштују Пропозиције такмичења и 

Закон о спорту, као и Закон о јавном окупљању  
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ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ: 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденција опоменутих играча 2.коло: 
КЛУБОВИ  СУ  ДУЖНИ  ВОДИТИ  ЕВИДЕНЦИЈУ  ЖУТИХ  КАРТОНА: 
 

KМФ “БЕЧЕЈ 2003“, Ловре Бојан, 1594, и Кобиљски Мита, 1078 

КМФ“ТИСА“, Станковић Давор, 1302 

КМФ“МИЧКО ТРЕНД“, Маројевић Богдан, 175  

КМФ“ХАЈДУК“, Киш Роберт, 003 и Рајић Дејан, 023 

КМФ“СОМБОР“,Његовановић Саша, 567 

КМФ „ТАНГО“,Јанковић Лазар,176 и Делић  

КМФ“СОМБОР“,Његовановић Саша, 567 

КМФ“ТАНГО“,Јанковић Лазар,176 и Делић Зоран,10 

КМФ“КРУНА“Кочовић Стефан,112 

КМФ“СРБОБРАН“,Шијаћић Александар,1238,Марјанац Милош, 1764,Покрајац Милош,1766 и 

                                           Клипић Саво,1243 

КМФ“АПА ФУТСАЛ“ Марчета Слободан,413 
 

Такмичарске одлуке: 

 Упозорење клубовима. 
 

Дефинитивно је примећено, да клубови олако улазе у опрганизацију 

утакмице, не схватајући озбиљност такмичења. На већем броју утакмица, 

пријављен је већи број редара, а један или два су обележени маркерима, а 

на највећем броју утакмица ни један редар није у 

маркеру.УПОЗОРАВАМО  клубове, да делегати морају пријавити слабу 

организацију, уколико редари не буду обележени, а у списак обавезно унети 

сваког редара(образац бр 3) и број л.к. 

Делегати ће бити обавезни у наредном периоду да детаљно пријаве сваки 

организациони пропуст, а клубови ће у случају пропуста бити 

санкционисани.    

Такође, код неких клубова, са клупе их воде представниц или друге особе 

које пооседују ИД картицу.Сходно Правилнику о стручно педагошком раду, 

екипу могу водити само школовани тренери са националном футсал 

лиценцом, а само у појединим моментима , када тренер седне, може устати 

друго лице и дати упутства.Обавеза делегата, убудуће, биће да удаље лица 

која интензивно буду водила екипу, а тренери буду само реда 

ради.Уосталом тренери су зато и школовани.Све написано проистиче из 

прописа, а не како клубови покушавају тумачити.Тренер одговара за своје 

поступке, а за поступке осталих са ИД картицом, одговара и то лице и клуб. 

За време утакмице, само тренер може континуирано да стоји, остала лица 

са ИД картицом, обавезно седе. Резервни играчи ако немају други простор, 

могу стајати и загревати се поред клупе,у маркерима.  
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Дисциплинске одлуке: 
 

КМФ „БЕЧЕЈ 2003“, СЕ ОПОМИЊЕ, због пропуста у организацији 

утакмице,  а у случају пропуста организационе природе у наредним 

утакмицама, клуб ће бити санкционисан сходно Дисциплинском 

правилнику и позитивним прописима ФСС. 
 

Представник КМФ“АПА ФУТСАЛ“, Вуковић Младен, се ОПОМИЊЕ, и 

последњи пут упозорава,  да сваки следећи испад, биће санкционисан 

најстрожом казном за учињени предметни прекршај. 
 

Разлог доношења оваквих благих мера за прва два кола, је тај, што није циљ 

кажњавање, него покушај да се схвати озбиљност такмичења,  

у коме ће сигурно бити незадовољства суђењем,радом делегата,резултатом, 

и слично, али то је сигурно саставни део сваког, па и сведоци смо, највећих 

светских такмичења. 
 

КАКО НЕ БИ БИЛО НЕСПОРАЗУМА ЗБОГ НАСТУПА ИГРАЧА СА 

ВЕЛИКОГ ФУДБАЛА,СЛЕДУЈЕ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

У разговору са представницима ФСС, добијено је тумачење, које сам и 

презентовао клубовима: Уколико се играч великог фубала, нађе у 

Записнику, а није наступи (није улазио у игру), исти има право играти за 

КМФ истог дана.  

  Под појмом наступио(играо), се подразумева да је играч улазио у игру или 

учествовао у њој. ( ова одредница је иста и код играча који има аутоматску 

суспензију због жутих картона).Уколико се играч нашао на списку, а није 

улазио у игру, он није издржао казну, али екипа не губи утакмицу 

сл.резултатом (или повољнијим), него се утакмица региструје 

постигнутим,док играч не подлеже додатнопј казни, а ако је ушао у игру, он 

опет није издржао казну, али екипа губи утакмицу сл.резултатом (или 

повољнијим до тог момента по противника), а кажњавају се функционер 

клуба, клуб и играч. Из ове одреднице, јасно произилази да је НАСТУП 

играча, уколико исти УЧЕСТВУЈЕ у игри или у игру УЂЕ и игра бар један 

секунд. 

Тренер екипе КМФ“БЕЧЕЈ 2003“,хитно да мења тренерску легитимацију, 

јер иста није валидна ( стари образац), још од јула 2015. године.                                                                                   
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ИЗВОД ИЗ  ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ФУТСАЛ ЛИГЕ 

„ВОЈВОДИНЕ“ ЗА СЕЗОНУ 2017/2018.године 

 
Искључени, одстрањени или пријављени играч, или службено лице, 

дужан је после утакмице дати своју изјаву у писаној 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. 

Содно дисциплинском правилнику, чл.53, став 1 и 2, клуб чији пет 

играча на истој утакмици буде опоменуто или три искључено, 

кажњава се новчаном казном од 5.000,00 динара, а за сваки следећи 

жути картон још додатни 1.000,00 динара. 


