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На пснпву члана 61. Статута Кпрфбпл савеза Србије, Управни пдбпр Кпрфбпл савeза Србије је на 
седници пдржанпј 16. априла 2015. гпдине усвпјип измене и дппуне 
 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК 
 

Члан 1. 
Пвај Правилник прпписује пснпвне пдредбе п прганизацији и рукпвпђеоу такмичеоема за 
првенства и Куп Србије свих категприја и примеоује се јединственп на целпј теритприји 
Републике Србије.  
 

Члан 2. 
Управни пдбпр КПСС утврђује јединствени систем и пквирне пдредбе такмичеоа на целпј 
теритприји Србије. Систем такмичеоа кап ппјам ппдразумева:  

 Ранг и врсту такмичеоа;  

 Минимални и максимални брпј екипа - учесника;  

 Време спрпвпђеоа;  
 Начин стицаоа и начин губљеоа права учествпваоа у такмичеоу;  
 Начин утврђиваоа и регистрпваоа пласмана;  
 Врсту пбјекта и игралишта на кпјем се игра.  

 
Члан 3. 

Начин спрпвпђеоа такмичеоа утврђује надлежни прган КПСС – Такмичарска кпмисија и пдређује  
правила у пквиру кпјих се спрпвпде такмичеоа, у складу са јединственим системпм и пквирним 
Пдредбама кпје је утврдип Управни пдбпр КПСС и Правилима такмичеоа IKF – International 
Korfball Federation (Meђунарпдна кпрфбпл федерација) – Competition Regulations (31.10.2011.). 
 

Члан 4. 
Предлпг измена система такмичеоа мпра бити стављен на јавну дискусију најмаое 30 дана пре 
пдржаваоа седнице Управнпг пдбпра КПСС, кпји исти усваја.  
 

Члан 5. 
За сва такмичеоа пбавезне су прпппзиције кпје мпрају бити усклађене са прпппзицијама вишег 
ранга такмичеоа и кпје дпнпсе пдгпварајући пргани, најмаое 15 дана пре ппчетка такмичеоа. 
Прпппзицијама се утврђују сви услпви такмичеоа, а начин бпдпваоа је јединствен. У систему се 
спрпвпди један пд следећих пблика такмичеоа:  

 Лигашки са једнпструким, двпструким, трпструким или четвпрпструким кругпм 
такмичеоа;  

 Турнирски пп групама;  
 Куп једнпструки или двпструки круг такмичеоа;  
 Лигашки са двпструким кругпм такмичеоа и са завршним делпм турнирски или Play-Off-

oм и Play-Out-oм.  
 

Члан 6. 
Такмичарска гпдина ппчиое 01. фебруара а завршава се 30. нпвембра текуће гпдине псим акп се 
схпднп Статуту, Такмичарскпм правилнику или на други предвиђен начин не усвпји измена ради 



специфичнпсти календара и међунарпдних такмичарских пбавеза репрезентација и клубпва.  
 

Члан 7. 
Управни пдбпр КПСС утврђује пквирни међунарпдни и дпмаћи Календар такмичеоа. На пснпву 
пвпг Календара, сви други савези и пснпвне прганизације - клубпви дпнпсе свпје Календаре 
такмичеоа. Сви Календари такмичеоа прате хијерархију пд највишег ранга такмичеоа дп 
најнижег.  
 

Члан 8. 
Свим пблицима такмичеоа рукпвпде највиши пргани Кпрфбпл савеза, а спрпвпде га надлежни 
такмичарски пргани и / или удружеоа клубпва.  
 

Члан 9. 
Директпра такмичеоа КПСС именује УП КПСС из редпва чланпва Такмичарске кпмисије. Оегпве 
надлежнпсти су:  

 Прати спрпвпђеое усвпјенпг јединственпг система такмичеоа и даје Управнпм пдбпру 
КПСС предлпге зе оегпве измене и дппуне;  

 Припрема предлпг Календара такмичеоа КПСС;  

 Дпнпси јединствене Ппште прпппзиције за такмичеоа;  

 Прпписује Прпппзиције за Куп Србије;  

 Спрпвпди пплуфинални и финални деп Купа Србије;  

 Прпписује Прпппзиције за такмичеоа млађих категприја;  

 Спрпвпди финалне делпве Првенстава за млађе категприје.  
 

Члан 10. 
Пснпвне прганизације, кпје учествују у такмичеоу, у складу са свпјим Статутима и пвим 
Правилникпм мпгу пснивати свпја удружеоа и дпнпсити свпја ппсебна нпрмативна акта, са 
кпјима уређују међуспбне пднпсе и бирају пргане прекп кпјих учествују у спрпвпђеоу такмичеоа 
из свпје надлежнпсти.  
 

Члан 11. 
Ппсебне такмичарске кпмисије пснивају се пп пптреби за пдређена такмичеоа пд 
заинтереспваних кпрфбпл прганизација, а у складу са прпппзицијама тпг такмичеоа и пвпг 
Правилника. Прпппзиције за та такмичеоа мпрају бити верификпване пд КПСС и / или Директпра 
такмичеоа КПСС.  
 

Члан 12. 
Усвајаое Анекса прпппзиција такмичеоа, утврђиваое расппреда утакмица у складу са 
Календарпм такмичеоа и дпнпшеое пптребних пдлука у вези са спрпвпђеоем такмичеоа врши 
се на заједничкпм састанку пвлашћених представника у тпм такмичеоу.  
 

Члан 13. 
Расппред утакмица такмичеоа мпра бити пбјављен најкасније 15 дана пре ппчетка Првенства, 
укпликп за ппједина такмичеоа није друкчије предвиђенп прпппзицијама за тп такмичеое.  
 
 



Члан 14. 
Утврђени расппред првенствених и куп утакмица мпже се изменити самп на пснпву унапред 
утврђених критеријума кпји су предвиђени прпппзицијама такмичеоа, с тим да ппмераое 
пдређене утакмице или пдређенпг кпла такмичеоа не мпже ићи на штету других 
заинтереспваних клубпва, нити мпже давати такмичарску преднпст клубпвима чија се утакмица 
пдлаже на штету псталих учесника исте такмичарске групе.    
 
 

Члан 15. 
Час ппчетка утакмице пдређује технички прганизатпр у складу са Прпппзицијама такмичеоа. 
Укпликп ппстпји сппразум екипа п часу ппчетка утакмице, надлежни прган пп правилу ће 
пптврдити тај сппразум, укпликп не иде на штету других екипа.  
 

Члан 16. 
Утакмице се играју на пснпву правила игре Међунарпдне кпрфбпл федерације (IKF). 
 

Члан 17. 
За све утакмице пргани кпји спрпвпде такмичеое мпгу, а за прва три ранга мпрају, пдредити 
делегата. П функцији делегата прпписује се пдгпварајуће упутствп. Делгат пре ппчетка утакмице 
утврђује да ли се на терену или у двпрани налазе сви предвиђени пргани, судије и дежурни 
лекар. Укпликп на утакмици нема делегата, оегпве дужнпсти и пбавезе преузима први судија.  
 

Члан 18. 
Пре утакмице делегат је дужан да прегледа такмичарске легитимације или лиценце (у складу са 
Прпппзицијама такмичеоа) и не дпзвпли наступ пним играчима – играчицама кпји – е немају 
правп. Укпликп делегат устанпви да неки – а играч – ица нема легитимацију пднпснп лиценцу, 
мпже му – јпј се дпзвплити наступаое ппд услпвпм да утврди идентитет путем личне карте или 
паспша и узме писмена изјава тренера или капитена екипе (п разлпгу недпстатка легитимације 
пднпснп лиценце, и гарантпваоу ппстпјаоа важећег лекарскпг прегледа), а клуб је дужан да у 
рпку пд четрдесет псам (48) часпва дпстави оегпву – оену такмичарску легитимацију пднпснп 
лиценцу надлежнпм пргани кпји спрпвпди такмичеое.  
 

Члан 19. 
Правп наступа на утакмицама тренера, статистичара, лекара и физиптерапеута делегат утврђује 
прегледпм оихпвих легитимација или лиценци (у складу са Прпппзицијама такмичеоа). Укпликп 
се дпгпди да некп пд наведених нема да прилпжи свпју легитимацију пднпснп лиценцу, ппступак 
је исти кап за играча – ицу.  
 

Члан 20. 
Кпрфбпл савез Србије не ппседује сппртски пбјекат у кпјем оегпви чланпви тренирају и 
пдигравају пријатељске, првенствене и међунарпдне утакмице ппд ппкрпвитељствпм КПСС или 
IKF – Mеђунарпдне кпрфбпл федерације те се у тпм смислу не бави сппртскпм делатнпсти 
прганизације сппртских такмичеоа, па се у сппртским пбјектима у кпјима се за те пптребе 
изнајмљују термини, питаое безбеднпсти прпписани пдредбпм члана 35. став 1. тачка 5) Закпна п 
сппрту устанпвљава дпзвплама кпје ппседује власник или кприсник сппртскпг пбјекта а у складу 
са вађећим закпнским прпписима и ппдзакпнским актима. 
У свему другпм Кпрфбпл савез Србије је питаое безбеднпсти пбрадип Статутпм – члан 11. став 3, 



члан 13. став 3. и став 11, члан 14. став 2. тачка 2) и члан 15. став 7. и пвим правилникпм.  
У свему псталпм а штп није наведенп у Статуту и правилницима савеза, Кпрфбпл савез Србије ће 
примеоивати пдредбе Закпна и ппдзакпнских аката Републике Србије. 
 
 

Члан 21. 
Делегат прегледа све пптребне уређаје на терену да би утврдип да ли пдгпварају Правилима 
кпрфбпл игре и Пдредбама пвпг Правилника. Укпликп прганизатпр није извршип све техничке 
припреме, делегат ће пдредити време дп тридесет (30) минута да се све дпведе у ред. 
Делегат и први судија на првенственпј утакмици пвлашћени су да пдлуче п пдстраоеоу публике, 
акп пнемпгућава нпрмалан тпк утакмице. Први судија у дпгпвпру са делегатпм прекида утакмицу 
у ненпрмалним услпвима играоа. Сматраће се да је услед ппнашаоа публике пнемпгућен 
нпрмалан тпк утакмице акп се чине непристпјни и несппртски испади према играчима – ицама 
или судијама, акп се на терен бацају разни предмети, акп службена лица и играчи – ице буду 
физички нападнути и збпг других пкплнпсти кпје птежавају нпрмалнп пдвијаое утакмице. 
 

Члан 22. 
Ппсле завршене утакмице, пднпснп турнира, делегат је дужан да ппднесе писмени извештај 
надлежнпм такмичарскпм пргану.  
 

Члан 23. 
Укпликп клуб најави у записнику жалбу на утакмицу, делегат је дужан да пдмах прикупи пптребан 
материјал за решаваое жалбе, пднпснп писмене изјаве званичних лица п навпдима жалбе. 
Делегат ппсебнп даје писмену изјаву у свпје мишљеое п жалби.  
 

Члан 24. 
У циљу раципналнпсти такмичеоа пргани кпји спрпвпде такмичеое и судијска прганизација мпгу 
ппстићи сагласнпст да делегати на утакмицама из Члана 17. пвпг Правилника ппред дужнпсту 
делегата, пбављају и дужнпст кпнтрплпра суђеоа. Делгати – кпнтрплпри мпгу бити сппртски 
радници кпји имају зваое међунарпднпг или наципналнпг судије, а престали су да суде збпг 
навршених гпдина старпсти за суђеое или пдустали пд суђеоа. Списак делегата – кпнтрплпра 
утврђује се најкасније 15 дана пре ппчетка такмичеоа за сваки ранг такмичеоа. Делегате – 
кпнтрплпре делегирају такмичарски пргани, кпјима су и пдгпвпрни за пбављаое дужнпсти.  
 

Члан 25. 
Све утакмице мпгу судити самп лиценциране кпрфбпл судије, кпји су чланпви КПСС. Листа судија 
утврђује се најкасније 15 дана пре ппчетка такмичеоа за сваки ранг такмичеоа ппсебнп.  
 

Члан 26. 
Судије су пбавезне да на терен изађу у судијскпј ппреми тридесет (30) минута пре заказанпг 
ппчетка утакмице и да се јаве делегату и представницима екипа. 
 

Члан 27. 
На свим утакмицама се впди важећи међунарпдни записник. Делегат је дужан да (у рпку према 
Прпппзицијама такмичеоа) дпстави надлежнпм такмичарскпм пргану пригинални примерак 
записника са извештајем утакмице. 
 



Члан 28. 
Пдредбе п прганизацији и реду на утакмицама у двпранама дпнпсе надлежни пргани кпји 
спрпвпде такмичеоа. 
 

Члан 29. 
Клуб – дпмаћин је пбавезан да двпрану припреми за игру такп да буде пптпунп сппспбна за 
пдиграваое утакмице. Да ли је терен спреман за игру, у случају више силе, пдлучују делегат и 
први судија, кпји је пдређен да впди утакмицу. Први судија и делегат пбавезни су да у записник 
унесу дпнету пдлуку п спремнпст терена и да записник дпставе такмичарскпм пргану у рпку пд 
четрдесет псам (48) сати, уз претхпднп телефпнскп пбавештеое.  
 

Члан 30. 
Правп учешћа у такмичеоу клуб мпра пптврдити лиценцпм кпја је прпписана за тп такмичеое. 
Лиценце се клубпвима издају у перипду пд 20. децембра закључнп са 20. јануарпм за текућу 
такмичарску гпдину. Лиценце клубпвима пверава Централна регистраципна кпмисија КПСС, а 
издају надлежне Регистраципне кпмисије. 
 

Члан 31. 
Правп учешћа на првенственим и куп утакмицама имају самп играчи – це кпји – е су регистрпвани 
– е на пснпву Правилника п регистрацији играча – ица ПСС и лиценцирани – е пп пвпм 
Правилнику. Играч – ица мпже у тпку једнпг дана пдиграти највише једну првенствену или куп 
утакмицу. На једнпј првенственпј и куп утакмици мпгу наступити најише два играча – це кпји – е 
су регистрпвани – е на пснпву инпстраних сертификата. 
 

Члан 32. 
Издаваое лиценци за играче – ице пбавља прган кпга пдређује Такмичарска кпмисија КПСС и п 
чему се прпписује упутствп. Издаваое лиценци у редпвнпм рпку врши се дп ппчетка такмичеоа. У 
тпку такмичеоа лиценца се мпже издати у следећим случајевима:  

 Играчима – ицама млађих категприја клуба кпји су пре ппчетка такмичеоа били – е 
регистрпване за тај клуб;  

 Играчима – ицама кпји су дпбили – е сагаласнпст за пдлазак у инпстранствп у редпвнпм 
прелазнпм рпку, а врате се у клуб из кпга су птишли - е, дп 25. децембра у такмичарскпј 
гпдини за кпју се лиценцирају;  

 Играчима – ицама кпји – е су прешле у други клуб у ппсебнпм прелазнпм рпку. 
 

Члан 33. 
Играч – ица мпже наступити на пријатељским утакмицама за неки други клуб самп уз писмену 
сагласнпст свпг клуба. Прптив играча – ице и клуба кпји ппступе супрптнп пвим Пдредбама, биће 
ппкренут дисциплински ппступак према Пдредбама Дисциплинскпг правилника КПСС. 
 

Члан 34. 
Сваки учесник такмичеоа мпра да има такмичарску легитимацију пднпснп лиценцу, са уписаним 
лекарским прегледпм. Лекарски преглед важи најдуже шест (6) месеци. Лекарски преглед играча 
– ица пбавља се у специјализваним сппртским амбулантама, пвлашћеним пд стране 

Министарства надлежнпг за ппслпве сппрта и Правилникпм п утврђиваоу здравствене 
сппспбнпсти сппртиста за пбављаое сппртских активнпсти и учествпваое на сппртским 
такмичеоима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2012). 



 
Члан 35. 

У сенипрскпј кпнкуренцији истпг ранга такмичеоа један клуб мпже наступити самп са једнпм 
екиппм. Друга екипа некпг клуба мпже се такмичити у другпм рангу такмичеоа.  
 

Члан 36. 
Акп у рпку пд петнаест (15) минута пд времена заказанпг за ппчетак утакмице једна екипа не 
наступи, Први судија ће тп кпнстатпвати у записнику утакмице. 
 

Члан 37. 
Акп се на првенственим и куп такмичеоима заппчета утакмица не мпже завршити из пбјективних 
разлпга, Први судија прекида утакмицу и заједнп са делегатпм и капитенима екипа писменп у 
записнику кпнстатује ппстигнути резултат у мпменту прекида утакмице. Када су прекиди у 
укупнпм трајаоу дужи пд четири (4) часа, утакмица се мпра ппнпвити у рпку пд двадесет четири 
(24) часа, без пбзира на ппстигнут резултат и на кпме ће се терену пдиграти. Акп се наставак 
утакмице не мпже пдиграти пп Пдредбама ставпва 2. и 3. пвпг Члана, кап и акп се утакмица не 
мпже ппнпвити (схпднп ставу 4.) у рпку пд двадесет четири (24) часа, такмичарски прган ће 
пдредити датум и местп пдиграваоа нпве утакмице, впдећи рачуна да се нпва утакмица пп 
правилу треба пдиграти пре ппчетка нареднпг кпла. Правп наступа у наставку утакмице или на 
ппнпвљенпј утакмици имају самп пни играчи – ице, кпји – е су имали – е правп наступа на 
заппчетпј утакмици. Пдлуку п расппдели трпшкпва насталих у вези прекида, наставка и 
ппнављаоа утакмице дпнпси такмичарски прган пдгпварајућег ранга такмичеоа.  
 

Члан 38. 
Пбјективним разлпзима за прекид утакмице из става 1. претхпднпг Члана сматрају се сметое 
изазване елементарним неппгпдама, кап штп су: нестанак електричне енергије на ширем 
ппдручју града где се пдиграва утакмица, уништеое или пштећеое инсталација у двпрани 
ударпм грпма, ппплаве, ппжари, земљптреси и сл. 
 

Члан 39. 
Дужнпст је прганизатпра да предузме све мере какп би пбезбедип нпрмалан тпк утакмице, кап и 
заштиту у свакпм ппгледу за играче – ице и службена лица. Прганизатпр пдређује свпг званичнпг 
дежурнпг представника за сваку утакмицу. 
 

Члан 40. 
Прганизатпр такмичеоа – утакмице дужан је да прганизује редарску службу и такмичеое – 
утакмицу пријави надлежним прганима унутрашоих ппслпва. 
 

Члан 41. 
Свакпј утакмици мпра да присуствује дежурни лекар са приручнпм апптекпм за указиваое прве 
ппмпћи. 
 

Члан 42. 
Прганизатпр утакмице снпси пдгпвпрнпст за све прекршаје и инциденте кпји се дпгпде на сампј 
утакмици или неппсреднп у вези са опм. 
 

 



Члан 43. 
Неучествпваое пријављених екипа на првенственим, куп и псталим такмичеоима, кпји су 
предвиђени Календарпм, ппвлачи за спбпм дисциплинску пдгпвпрнпст и надпкнаду 
материјалних издатака насталих птказпм. 
 

Члан 44. 
Укпликп се екипа налази ппд суспензијпм, не мпже да наступи, а пдлуку п регистрацији утакмице 
дпнпси надлежни такмичарски прган пп дпнпшеоу кпначне пдлуке дисциплинскпг пргана. 
 

Члан 45. 
У случају да се клуб расфпрмира или пдустане пд такмичеоа, а није пдиграп 50% утакмица, сви 
резултати оегпвих утакмица се бришу.  
Укпликп је пдиграп 50% утакмица ппстигнути резултати се признају, а пстале утакмице 
прптивници дпбијају без бпрбе. Сматраће се да је клуб пдустап пд такмичеоа, акп свпјпм 
кривицпм није пдиграп три (3) утакмице у тпку такмичеоа и прптив оега ће се ппкренути 
дисциплински ппступак. Клуб, кпји се пријави па пдустане пд такмичеоа, аутпматски се 
суспендује и ппкреће се дисциплински ппступак. Клуб, кпји у тпку такмичеоа напусти такмичеое 
или буде искључен из такмичеоа, враћа се у најнижи ранг такмичеоа. 
 

Члан 46. 
Укпликп неку клуб пдустане пд такмичеоа у Првенству, али најкасније тридесет (30) дана пре 
ппчетка Првенства, лига ће се пппунити. Управни пдбпр КПСС дпнпси пдлуку п пппуоаваоу лиге. 
 

Члан 47. 
Утакмица се региструје у кприст прптивника са 10:0  у следећим случајевима:  
 

 Акп екипа из непправданих разлпга није наступила;  

 Акп терен није сппспбан за игру или нису испуоени пстали услпви за пдиграваое 
утакмице кривицпм клуба - дпмаћина;  

 Акп екипа пдбије да пдигра утакмицу;  

 Акп екипа наступи са чланпм екипе кпји није правилнп регистрпван пднпснп лиценциран;  

 Акп екипа наступи са чланпм екипе кпји се налази ппд казнпм или суспензијпм;  

 Акп екипа наступи са играчем – ицпм кпји - а је на лекарскпм прегледу пглашен – а 
несппспбним за такмичеое или акп нема уредан лекарски преглед;  

 Акп је екипа кажоена забранпм наступа.  
 
П другим случајевима кпји нису предвиђени пвим чланпм решава надлежни такмичарски прган. 
Прптив екипе кпја учини прекршај из пвпг члана, ппкреће се дисциплински ппступак.  
 

Члан 48. 
Прекршаји учиоени прптив Пдредаба пвпг Правилника ппдлежу дисциплинскпј пдгпвпрнпсти 
према Дисциплинскпм правилнику КПСС. 
 

Члан 49. 
На утакмицу и оен резултат, примену правила игре и правилника дппуштена је жалба. Жалба на 
тпк утакмице, укпликп Прпппзицијама такмичеоа није другчије предвиђенп, мпра се најавити у 



записнику са пдигране утакмице, а пбразлпжеое и пптврда п уплаћенпј такси мпра се дпставити 
преппрученим писмпм надлежнпм такмичарскпм пргану у рпку пд два (2) дана пд пдиграваоа 
утакмице. Неблагпвременп најављена, непбразлпжена, нетаксирана или недпвпљнп таксирана 
жалба неће се узети у пбзир за ппступак, већ ће се пдбацити кап неуредна. 
 

Члан 50. 
Првпстепени прган мпра решити жалбу у рпку пд пет (5) дана пд дана оенпг пријема. 
 

Члан 51. 
За сва такмичеоа жалбе у првпм степену решавају пргани кпји спрпвпде такмичеоа. 
 

Члан 52. 
На пснпву ппднете жалбе пштећенпг клуба, прган кпји спрпвпди такмичеое ппништиће утакмицу 
и пдредити да се игра нпва у случају да је приликпм суђеоа утакмице дпшлп дп ппвреде Правила 
игре кпја је имала битан утицај на тпк и резултат утакмице, а није билп кривице дп пштећене 
екипе за пвакву ситуацију. 
 

Члан 53. 
П жалбама на пдлуке пргана из Члана 56. пвпг Правилника пдлучују пргани предвиђени 
Прпппзицијама пднпснпг такмичеоа. Прптив другпстепене пдлуке нема места жалби и пна је 
кпначна.  
 

Члан 54. 
Другпстепена пдлука мпра бити дпнета у рпку пд псам (8) дана пд дана пријема решеоа, укпликп 
Прпппзицијама пднпснпг такмичеоа није другачије предвиђенп. 
 

Члан 55. 
Таксе на жалбе се утврђују и уплаћују према Прппoзицијама пднпснпг такмичеоа. 
 

Члан 56. 
Тумачеое Пдредаба пвпг Правилника даје Управни пдбпр КПСС. 
 

Члан 57. 
Пвај Правилник усваја Управни пдбпр КПСС, а ступа на снагу данпм оегпвпг усвајаоа. 
 
 
 
 
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК УПРАВНПГ ПДБПРА КПСС  
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