ФУТСАЛ

Члан 1.
Првенство у футсалу ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство) представља
такмичење које заједнички организују и спроводе Савез за школски спорт Србије и
Фудбалски савез Србије. Првенство у футсалу организује се у оквиру Школских спортских
такмичења.
Члан 2.
Првенство се спроводи у три категорије:



ученици и ученице основних школа,
ученици средњих школа.
Члан 3.

Право учешћа имају сви редовни ученици и ученице изузев оних који имају професионални
статус у клубу, односно који су под уговором.
Члан 4.
О начину остваривања такмичења на II нивоу (општинска првенства) одлучује надлежни
општински орган који спроводи општинско такмичење. Победничке екипе на општинским
првенствима стичу назив општинског првака у одговарајућој категорији и право учешћа на
окружном првенству.Организатор општинског првенства дужан је да по завршетку
општинског првенства достави службене резултате организатору окружног првенства.
Члан 5.
На III нивоу остварују се првенства школа по окрузима. Окружни одбор одлучује о начину
такмичења на окружном првенству. Победник окружног првенства стиче право учешћа на
међуокружном такмичењу. Организатор окружног првенства дужан је да по завршетку
такмичења службени извештај и резултате достави организатору међуокружног првенства.
Члан 6.
Такмичења на IV нивоу представљају међуокружни турнир.Такмичењима на IV нивоу
руководи Такмичарски одбор који заједнички именују окружни савез-одбори за школски
спорт. Победник међуокружног првенства стиче право наступа на Државном првенству (V
ниво).

Члан 7.
Чланови три првопласиране екипе на завршетку турнира добијају дипломе и медаље:




првопласирани златне,
другопласирани сребрне,
трећепласирани бронзане.
Члан 8.

Трајање утакмице се ограничава, и то:



у категорији ученика и ученица основних школа - 2 x 15 минута,
у категорији ученика средњих школа - 2 x 20 минута.
Члан 9.

Екипу сачињава 10 ученика и наставник као руководиоц екипе. Утакмицу игра 4 (четири)
играча плус голман.
Члан 10.
У случају нерешеног изхода присутиће се извођењу пенала. Сви играчи заједно са изменама
имају право да шутирају пенале. Тимови шутирају по три пенала наизменично.
Уколико је и даље нерешено после три пенала приступиће се шутирању по једног пенала
докле год се деси да једна екипа промаши а друга погоди. Сваки ударац изводи различит
играч из екипе докле год се не направи круг, тек онда неки играч може да шутира по други
пут.
Уколико пре извођења пенала једна екипа има више играча заједно са резервама у тиму од
друге, мораће да смањи број играча и уједначи их са противничком екипом. Капитен ће
обавестити судију пре извођења пенала колико је играча искључено и који су тачно то
играчи.
Члан 11.
Кумулирани прекршаји се односе на све прекршаје који се санкционишу директним
слободним ударцем. Првих пет прекршаја кумулираних од стране једне екипе за време
сваког полувремена треба да буду нотирани у записнику. Првих пет кумулираних прекршаја
учињених од стране једне екипе током за време било ког полувремена могу се штитити
живим зидом на удаљености од 5 м од лопте. Код шестог кумулираног прекршаја више није
дозвољен живи зид као обрана од директног слободног ударца. Код шетог и сваког следећег
кумулираног прекршаја, ударац се изводи са обележене беле тачке која је 10м од гола.
Члан 12.
Све утакмице на I, II и III нивоу могу се играти на свим врстама игралишта, без обзира на
димензије и врсту подлоге. Утакмице на IV и V нивоу, обавезно се играју на игралиштима
прописаних димензија и подлоге.

Члан 13.
Чланови екипа морају бити спортски одевени, с тим што се утакмице на свим нивоима играју
у патикама.
Члан 14.
Организатор такмичења на IV и V нивоу је дужан да обезбеди 2 званичне лопте за футсал са
којима ће се играти утакмица . Екипе морају понети своје лопте за загревање.
Члан 15.
Све утакмице на II нивоу (општинско првенство)
воде судије које делегира општински фудбалски савез.
Такмичења на III нивоу (окружна првенства) воде судије, које у заједници са организатором
међуокружног првенства делегира надлежни фудбалски савез.
Утакмице на међуокружном такмичењу (IV ниво) воде судије које делегира надлежни
фудбалски савез.
Утакмице на Државном првенству (V ниво) воде судије које делегира Фудбалски савез
Србије.
Члан 16.
Првенство у футсалу ученика Републике Србије у свему се остварује према овим
Пропозицијама и Правилима Фудбалског савеза Србије.

