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1. Такмичења                

1.1. Званичан назив такмичења је Првенствo Србије у одбојци на песку. 

1.2. Систем такмичења за сениоре и сениорке 

1.2.1. Квалификације 

Систем такмичења у квалификацијама одређује се на основу броја пријављених екипа за турнир. У случају 

већег броја пријављених екипа мечеви се могу играти и у један добијени сет. 

1.2.2. Главни турнир 

У главном турниру може да учествује 8 / 12 / 16 екипа које су распоређене по групама, док је други део 

елиминационог карактера. Сви мечеви главног турнира се играју у два добијена сета. За сваки турнир 

појединачно унапред се објављују следеће информације: број терена, број екипа у главном турниру, број 

екипа из квалификација, систем такмичења и сатница. 

1.2.3. Рангирање у групи 

Пласман у групи одређује се на основу броја освојених бодова. Резултат од 2:0 победнику доноси три 

бода, пораженом нула бодова. Резултат од 2:1 победнику доноси два, а пораженом један бод. Код истог 

броја бодова, предност има екипа која је остварила више победа. Код истог броја победа предност има 

екипа са више бодова, односно бољим сет количником. 

1.2.4. Опрема играча 

Све мечеве на турниру учесници морају играти у мајцама, у квалификацијама у сопственим, а у 

главном турниру у званичним дресовима. Три првопласиране екипе у обавези су да учествују у 

церемонији проглашења победника. Екипе које се налазе на победничком постољу у обавезни су да носе 

искључиво званичне дресове. 

Непоштовање поменутих одредби повлачи за собом дисциплинске мере. 

1.3. Одређивање носилаца 

1.3.1. Одређивање носилаца за први турнир у сезони 

За први турнир у сезони, носиоци се одређују на основу коначног пласмана у сезони која предходи.  

1.3.2. Одређивање носилаца за други и остале турнире у сезони 

За други и остале турнире систем такмичења, жреб, се формира на основу пласмана екипа у тренутку 

пријављивања за турнир. 

 

ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА У ОДБОЈЦИ НА ПЕСКУ 
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2. Специјална позивница - „Wild Card“ 

2.1.  Екипама којима је додељена специјална позивница „Wild Card“ директно учествују у главном 

турниру. Једну „Wild Card“  добија организатор - домаћин, док другу „Wild Card“ додељује Одбојкашки 

савез Србије. Директор такмичења одређује у ком делу костура ће бити уврштене екипе које добију „Wild 

Card“. 

3.  Пријава за такмичење 

3.1. Пријава учешћа за турнир 

На првенству Србије у одбојци на песку и званичним турнирима у Србији могу се пријавити сви 

држављани Републике Србије који испуњавају услове предвиђене овим Правилником и свим прописима 

Одбојкашког савеза Србије. 

Лица која на било који начин учествују у организацији првенства, не могу подносити пријаве за учешће на 

турнирима. Уколико поднесу пријаве такве пријаве сматраће се неважећим. 

Пријаве се примају искључиво преко сајта beachvolley.ossrb.org на одговарајућој страници за „on line“ 

пријаву. Екипе су дужне да након извршене пријаве провере да ли се налазе на листи пријављених екипа 

и у случају техничких проблема да неодложно контактирају координатора. 

3.2. Пријава учешћа страних држављана 

Страни држављани могу учествовати на турнирима уз валидну регистрацију, важећи лекарски преглед и 

сагласност националне федерације којој припрадају. 

3.3. Годишња регистрација 

Неопходне услове за годишњу регистрацију прописује Одбојкашки савез Србије. То подразумева уредно 

попуњене формуларе БВ-01 и БВ-МП. У формулару БВ-01 играч/ица уписује своје опште податке, а својим 

потписом прихвата одредбе овог Правилника и остала општа акта Одбојкашког савеза Србије. Формулар 

БВ-М је медицинско уверење које доктор спортске медицине својим потписом и печатом даје сагласност 

за учествовање на такмичењима у обојци на песку и у екстремним условима. 

Оба формулара обухваћена су једним документом. Регистрација је коначна након достављања формулара 

Координатору за одбојку на песку ОСС уз обавезну уплату котизације, за сваку сезону Одбојкашки савез 

Србије доноси одлуку о висини котизације. Котизација се уплаћује једном годишње и обухвата све 

турнире који се одигравају у току једне каледнарске године. 

Регистрација играча важи до краја календарске године за годину у којој је поднета. 

Након испуњавања наведених обавеза екипа се учвршћује у списак учесника турнира. Играчи који нису 

доставили уредно попуњен формулар и признаницу о уплати котизације не могу учествовати на 

првенству. 

У случају предходно обављених медицинских прегледа за такмичења у одбојци на песку ФИВБ или ЦЕВ, у 

републичком заводу за спорт или поседовање важећих прегледа на М-3 обрасцу Одбојкашког савеза  
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Србије, потребно је направити копију наведеног документа и доставити га приложено уз формулар БВ-01 

/БВ-МП/2018 

3.4. Посебни услови за стране држављане. 

Осим што морају имати сагласност своје федерације, њихова пријава мора бити достављена 

Координатору 14 дана пре почетка турнира. Њихови резултати неће бити уврштени у ранг листу 

првенства. 

4. Начин бодовања 

4.1. Играчи које учествују у главном турниру на основу пласмана добијају бодове по скали 

бодовања. 

4.2. Уколико дође до прекида турнира, услед више силе, Директор такмичења задржава право 

рангирања екипа на основу до тада постигнутих резултата. 

4.3. Екипа која започне турнир, па из неоправданих разлога напусти такмичење, на турниру не 

добија бодове без обзира на резултате које је постигла до тренутка напуштања турнира. 

4.4. За коначан пласман у Првенству Србије у одбојци на песку рачунају се бодови са четири 

најбоље пласираних турнира. Услов за рангирање за титулу првака је учествовање на завршном-

финалном турниру. 

4.5. У случају истог броја бодова, предност имају играчи који су освојили више првих, односно 

других, трећих итд места на турнирима. 

 4.6. Бодовање   

Освојени бодови ПО ИГРАЧУ 

 

5. Наградни фонд 

5.1. Висина наградног фонда одређује се у зависности од турнира. Укупан наградни фонд као и 

расподела наградног фонда биће објављена пре почетка сваког од турнира. 

5.2. Исплата наградног фонда се врши искључиво преко динарског рачуна Одбојкашког савеза 

Србије, а у складу са подацима пријављеним у оквиру формулара за регистрацију. 

5.3. Уколико дође до прекида турнира Одбојкашки савез Србије задржава право расподеле 

наградног фонда на основу до тада постигнутих резултата на турниру. 

 

 

категорија 1 2 3 4 5-6 7-8 9-12 13-16 пласман 

МАСТЕРС 160 130 90 70 60 40 30 20 бодови 
ЛИГА 110 80 60 50 40 30 20 10 бодови 
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6. Службена лица  

6.1. Новчане надокнаде службеним лицима исплаћују се преко рачуна ОСС на основу такси 

утврђених пре почетка првенства. 

6.2. Организатор сноси трошкове превоза, смештаја и исхране за службена лица за време у којем 

су делегирани за турнир. 

6.3. Судије за турнире Првенства Србије у одбојци на песку делегира Врховни судија УОСС 

6.4. Судија који у току турнира напусти турнир, из било ког разлога, не може више обављати своју 

дужност до краја турнира. 

7. Казнене одредбе 

7.1. На чланове екипе који су санкционисани од стране судије примењиваће се казнене мере 

приказане у табели: 

Санкције Црвени картон  Искључење  Одстрањивање 

Лига  2.000,00 РСД  3.500,00 РСД  5.000,00 РСД 

Мастерс 3.000,00 РСД  5.000,00 РСД  8.000,00 РСД 

7.2. Санкционисани играч/ица су у обавези да изврше уплату на рачун Одбојкашког савеза Србије 

у року од 5 (дана) по добијању решења од стране Директора такмичења. 

Прекорачење овог рока повлачи са собом аутоматску суспензију која траје до испуњења предвиђене 

обавезе. 

8. Жалбе 

8.1. Такса на жалбу Директору такмичења износи 3.000,00 РСД. Потврда о уплати таксе прилаже се 

уз жалбу. 

8.2. Такса на жалбу на одлуку Директора такмичења, другостепеном органу Координатору ОСС 

износи 6.000,00 РСД. Потврда о уплати таксе прилаже се уз жалбу. 
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