
МЕЂУОКРУЖНИ  ОДБОЈКАШКИ  САВЕЗ  КРАГУЈЕВАЦ 
Србија, 34000 Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155

Tел/факс: 034/334-876, мобилни: 060/05 55 803,  063/77 39 146
Eл.- пошта: moskrag@gmail.com  или  ooskrag@ptt.rs, Ж.Р.: 150 – 3425 – 48

Веб презентација: www.moskrag.org.rs

ПРОПОЗИЦИЈЕ
IX ОДБОЈКАШКОГ БОЖИЋНОГ ТУРНИРА  ПИОНИРСКИХ ЕКИПА

Чл. 1.
Такмичење носи назив ТРАДИЦИОНАЛНИ БОЖИЋНИ ОДБОЈКАШКИ ТУРНИР ПИОНИРСКИХ ЕКИПА
који се одржава у категорији девојчица, у две старосне групе, и то:
- старија група (девојчице рођене 2001 год. и млађе) и
- млађа група (девојчице рођене 2003 год. и млађе). 

Чл. 2.
Турнир ће се одиграти у салама: О.Ш. С. Сремчевић и О.Ш. Свети Сава у Крагујевцу, у дане:
субота, 06.02.2016 год. - старија група (девојчице рођене 2001 год. и млађе) и
недеља, 07.02.2016 год. - млађа група (девојчице рођене 2003 год. и млађе). 
Почетак турнира је у  09:00 ч. према распореду  који ће екипе добити  одмах по извлачењу  жреба,
у  понедељак, 18.01.2016 године после 12 ч.

Чл. 3.
Годиште се доказује такмичарском лиценцом,  легитимацијом или ђачком књижицом са сликом
овереном од школе,  и све екипе су дужне да их поднесу на увид првом судији утакмице, уз
обавезан лекарски преглед. Екипа губи утакмицу службеним резултатом уколико на утакмици
наступи играч који нема горе наведени доказ о годишту. Играчице могу наступити само за клубове
за које су регистроване.

Чл. 4.
Котизација екипа за учешће на турниру износи 6.000,оо (шест хиљада) динара  по такмичарској
екипи. Ако клуб пријави две или више такмичарских екипа, котизација по екипи је 4.000,оо (четири
хиљаде) динара. Уплате се врше на жиро рачун МЕЂУОКРУЖНОГ ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА
КРАГУЈЕВАЦ, 150-3425-48 – КБМ банка, са назнаком: за турнир 2016. Уплата се мора извршити пре
извлачења жреба, односно до 18.01.2016 године. 

Чл. 5.
За евентуални сместај и исхрану екипа  у току трајања турнира, благовремено се обратите
канцеларији МОС КРАГУЈЕВАЦ. 

Чл. 6.
Пријава са СПИСКОМ ИГРАЧИЦА  се прима до   17.01.2016 године до 20 ч. на адресу: 

МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ, 
ул. Краља Александра I Карађорђевића 56, пошт. фах 155, 34000 Крагујевац,  
на тел. /факс.  034/ 334-876 или на е-маил адресу:  moskrag@gmail.com

mailto:moskrag@gmail.com
mailto:ooskrag@ptt.rs,
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Телефон за контакт је: ЦВЕТКОВИЋ  НЕНАД     060/0555-803  
Сатница турнира (за први и други дан):
- 8:30 ч.  Долазак екипа у сале по распореду такмичења                            

Од 09:00 до 19:00 ч.  Такмичење по распореду, затим додела диплома и пехара

Чл. 7.
Екипе ће бити разврстане у групе у зависности од броја пријављених екипа у оквиру којих ће се 
играти по једноструком бод или куп систему у два добијена сета. 

Чл. 8.
Екипе се загревају сопственим лоптама, а домаћин обезбеђује лопте за одигравање утакмице.

Чл. 9.
Три првопласиране екипе добијају пехаре. Најбоље играчице по позицијама и најперспективнија 
играчица  добијају награде.

Чл. 10.  
Утакмице се играју без ограничења, по Правилима одбојкашке игре.

Чл. 11.
За све оно што није обухваћено овим пропозицијама, примењиваће се важећа правила и 
правилници ОС Србије.

10.12.2015.                                                                                                               За МОС КРАГУЈЕВАЦ 
Крагујевац                                                                                                                  Комесар такмичења 

Цветковић  Ненад


