ИЗВРШНИ ОДБОР
Комисија за женски фудбал
Број: 741
Нови Сад, 29. новембар 2018. године

ЖФК „Спартак А“ (Суботица)
ЖФК „Спартак Б“ (Суботица)
ЖФК „Војводина А“ (Нови Сад)
ЖФК „Војводина Б“ (Нови Сад)
ЖФК „Кањижа“ (Кањижа)
ЖФК „Инђија“ (Инђија)
ЖФК „Бачка“ (Бачка Паланка)

На основу Ваших писмених пријава обавештавамо Вас да ће Првенство Војводине за
пионирке у футсалу „4+1“ које је утврђено Календаром такмичења и рада женског фудбала
Комисије за женски фудбал ИО ФСВ почети 01. децембра 2018. године.
Пријављено је 7 екипа. Свака од пријављених екипа ће једном бити домаћин, односно
организатор, са тим да ће у другом делу такмичења једна од екипа морати бити још једном
домаћин због 7 пријављених екипа.
У овом првом делу имамо пријављена 4 домаћина што може да се види у наставку овог
обавештења.
На основу броја пријављених екипа направљен је и систем такмичења у којем ће играти
свако са сваким по двокружном систему што значи 14 кола. У једном такмичарском дану биће
одиграно два кола. С' обзиром на непаран број екипа слободне екипе једног такмичарског дана ће
играти међусобну пријатељску утакмицу тако да ће свака екипа сваког такмичарског дана имати две
утакмице. У једном такмичарском дану ће на тај начин бити укупно 7 утакмица.
Након седам такмичарских дана, односно након одиграних 14 кола, организоваће се и осми
такмичарски дан на којем ће се одиграти завршни део и биће додељена признања од стране
Фудбалског савеза Војводине. Тог осмог такмичарског дана ће се одиграти три утакмице за коначан
пласман, као и две или три ревијалне утакмице.
Право наступа имају играчице рођене 2004. године и млађе са важећом такмичарском
књижицом и урађеним, односно важећим лекарским прегледом.
У екипама Спартака и Војводине које имају пријављене две екипе (А и Б) играчице које
започну такмичење у једној екипи морају у тој екипи да играју до краја такмичења, односно није
дозвољено да играчице промене наступ из једне у другу екипу.
Утакмице се играју 2 пута по 15 минута.
Обавезе домаћина једног такмичарског дана су следеће:





Обезбеђивање хале за одигравање утакмица
Обезбеђивање судија за утакмице
Обезбеђивање делегата за вођење записника за сваку утакмицу посебно
Обезбеђивање лиценцираног медицинског радника током трајања свих утакмица

21102 Нови Сад, Булевар ослобођења 92/V, ПАК 403645, телефони: 021/421-401; 420-885 факс: 021/6623-460, текући рачун 310-2816-10,
www.fsv.rs

Фудбалски савез Војводине ће обезбедити сендвиче и воду за све учеснике за сваки
такмичарски дан, као и признања која ће бити уручена осмог такмичарског дана.
Домаћин првог такмичарског дана ће у НОВОМ БЕЧЕЈУ бити ЖФК „Кањижа“, а распоред
наредних такмичарских дана је следећи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

01. децембар 2018. – НОВИ БЕЧЕЈ (ЖФК „Кањижа“) 9,00h
08./09. децембар 2018. – тачан датум и место ће се одредити (ЖФК „Војводина“)
15./16. децембар 2018. – тачан датум и место ће се одредити (ЖФК „Спартак“)
23. децембар 2018. – ИНЂИЈА (ЖФК „Инђија“)
16./17. фебруар 2019. - ?
23./24. фебруар 2019. - ?
02./03. март 2019. - ?
09./10. март 2019. – НОВИ САД (ЖФК „Војводина“)

При одређивању термина за такмичарске дане узето је у обзир важење лекарских прегледа
тако да већ урађени лекарски прегледи важе за такмичарске дане у децембру, а лекарски прегледи
које би требало урадити пред сам почетак такмичарских дана у фебруару и марту би наравно били
важећи и за пролећни део Развојне лиге.

За сваки такмичарски дан ће се посебно правити распоред одигравања утакмица који ће
бити достављен екипама и објављен на сајту ФСВ.
За све додатне информације молимо Вас да контактирате канцеларију ФСВ.

У нади да ћемо сви заједно уживати у овосезонском такмичењу наших девојчица

Спортски Вас поздрављамо,

Генерални секретар ФСВ

Миодраг Цвијић

Председник
Комисије за женски фудбал

Јован Вукчевић

с.р.
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