ПРАВИЛНИК
О СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ

На основу члана 100 Закона о спорту Републике Србије, ("Сл. Гласник РС", бр. 10/2016) и члана
41 Статута Рагби 13 Федерација Србије, Управни одбор РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ дана
27. јануара 2017 . године усваја

Правилник о спортским такмичењима
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о спортским такмичењима Рагби 13 Федерације Србије (у даљем тексту Р13ФС)
утврђује основне принципе и правила рагби 13 спорта у Србији. Овим правилником као и
Правилником о систему такмичења, Правилником о регистрацији, Правилником о одигравању
рагби 13 утакмица и Дисциплинским правилником посебно су утврђен систем сталних
такмичења у Србији, начин руковођења такмичењем, правила игре, регистрација утакмица,
одржавању реда на такмичењима, жалбеном поступку и обавезама службених лица на
такмичењима.

Члан 2.
Овај правилник Рагби 13 Федерација Србије поред домаћих прописа донела је и на основу
прописа Светске Рагби 13 Федерације (РЛИФ) и Европске Рагби 13 Федерације (РЛЕФ) чији је
Р13ФС члан.
Члан 3.
Чланови Рагби 13 Федерације Србије (играчи, клубови и удружени регионални Савези) могу
учествовати само на такмичењима која организује Р13 ФС и њени чланови.
За сва такмичењима која организује РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ или њени чланови,
организатој је обавезан да одржавање такмичења унапред пријави надлежном органу Р13 ФС
Такмичарско дисциплинкој комисији.
Учешће на међународним такмичењима могуће је само уз сагласност Р13ФС. Сагласност за
одлазак у иностранство играча, клуба или гранског савеза, издаје Упрани одбор Р13 ФС, на
основу раније поднетог писменог захтева. Захтев мора да садржи место и земљу у коју се путује,
разлог путовања, број планираних утакмица односно дужину боравка и оквирни списак путника.
Захтев се подноси писмено Р13ФС најмање 10 дана пре планираног путовања. Тим или грански
савез дужни су да у року од 7 дана по повратку доставе писмени извештај са путовања. Уз
извештај обавезно се прилажу записници са одиграних утакмица. Комесар за такмичење дужан
је да резултате ових утакмица објави у свом првом наредном извештају.
У међународним такмичењима пријаву прописује организатор, а подноси је увек РАГБИ 13
ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ за све врсте такмичења (репрезентација, клубови и појединци - играчи,
судије).
Члан 4.
РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ обезбеђује да на такмичењима која организује, сви учесници
имају једнаке услове.

Члан 5.
ТАКМИЧЕЊА
Такмичења чији су организатори РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ или његови чланови, могу се
организовати и спроводити само на терену који је усклађен са одредбама Правилника о
одигравању рагби 13 утакмица РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ.
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 6.
Такмичарска сезона у рагбију 13 поклапа се са календарског годином и трање најмање 30 а
највише 45 недеља. Почиње последњег викенда у фебруару месецу и траје до последњег викенда
у новембру месецу. Сезона је подељена у два деле -пролеће и јесен. Изузетно, ако је потребно,
могуће је користити и трећи викенд у фебруару месецу, као и први викенд у децембру.
Календар такмичења за сва домаћа такмичења предлаже и спроводи Такмичарско-дисциплинска
комисија, а усваја УО Р13 ФС.
Календар такмичења мора обухватити и међународна такмичења, а при усвајању мора се водити
рачуна о међународним терминима који су стални и то:
1. Светско првенство или квалификације за то такмичење,
2. Европски првенство,
3. Европски купови (клубови и регионални савези) екипно,
4. Сусрети репрезентација.
Календар такмичења РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ се прво прилагођава Међународном
календару, а затим савезним и осталим такмичењима, при чему предност увек имају такмичења
на међународном нивоу.
Члан 7.
Старосне категорије
РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕи његови чланови организују такмичења по категоријама на
основу старосне доби такмичара и то:
•
•
•
•

Пионири-пионирке од 12 до 14 година
Кадети-кадеткиње од 14 до 16 година
Јуниори- јуниорке од 16 до 18 година
Сениори-сениорке од 18 и старији

Основ за утврђивање старосне границе је година живота која се пуни у тој такмичарској години.
Такмичарска година почиње првог јануара.
ВРСТЕ ТАКМИЧЕЊА

Члан 8.
РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ организује такмичења у две званичне дисциплине:
1. РАГБИ 13
2. РАГБИ 9
Такмичења могу бити првенствена-лига, турнири или пријатељски мечеви, а могу имати
обележја државног савезног, републичког, зонског, регионалног, градског или клупског
карактера.
На свим утакамицама и турнирима игра се по Правилима игре које утврђује РЛИФ за одређену
дисциплину.
Члан 9.
Стална такмичења РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ су:
1) Првенство Србије у рагбију 13 за сениоре, јуниоре и кадете
2) Куп Србије у рагбију 13 за сениоре, јуниоре и кадете
3) Супер Куп Србије за сениоре и јуниоре
4) Куп по пореклу у рагбију 13 за сениоре, јуниоре и кадете
5) Ризман куп за сениоре
6) Првенство Србије у рагбију 9 за сениоре, јуниоре, кадете и пионире
7) Куп Србије у рагбију 9 за сениоре, јуниоре, кадете и пионире
Сталним такмичењима руководи Комесар за такмичење као првостепени орган и Такмичарскодисциплинска комисија од три члана као другостепени орган. Оба органа бира УО Р13 ФС.
Члан 10.
У међународним такмичењима, репрезентација и клубови могу наступати само на такмичењима
у организацији РЛИФ, РЛЕФ-а или држава чије су Федерације учлањене у ове федерације.
Члан 11.
ПРОПОЗИЦИЈЕ
За свако такмичење организатор мора прописати и објавити ПРОПОЗИЦИЈЕ које морају да буду
детаљне и јасне, у складу са овим правилником и да обавезно садрже следеће:
14.1. Систем такмичења,
14.2. Место и време одржавања такмичења,
14.3. Састав учесника, односно ко има право да учествује,
14.4. Рок, облик и начин пријаве за такмичење и рок тражења одлагања,
14.5. Начин одређивања пласмана,
14.6. Висина таксе: за учешће и жалбе,
14.7. Назив - титуле првопласираних, опис награда и трофеја, стицање права даљег такмичења у
виши и нижи ранг,
14.8. Састав такмичарске комисије, адреса и телефони чланова комисије.
14.9. Рад и обавеза званичних лица (судије и делегати),
14:10. Поступак у случају жалбе на такмичење,
14:11. Све остало што није наведено у овом правилнику, а односи се на то такмичење,

организатор мора да наведе у пропозицијама.
Пропозиције не смеју да буду у супротности са овим правилником. За сва стална такмичења (из
члана 9 овог Правилника) пропозиције доноси УО Р13 ФС, на предлог Комесара за такмичење и
дисциплину и Такмичарско-дисциплинске комисије.
Организатор мора да објави сатницу такмичења најмање 3 (три) дана пре почетка такмичења. У
сатници се објављује: место, време наступа и званична лица.
Члан 12.
Приликом одржавања такмичења сви учесници (такмичари, клубови, судије, тренери и
функционери) су дужни и обавезни да поштују пропозиције такмичења и одредбе важећих
правилника Р13 ФС.
Уколико се догоди било шта што није у складу са пропозицијама такмичења или правилницима
Р13 ФС, главни судија такмичења је обавезан да одмах предузме мере за отклањање и
евентуално кажњавање таквих појава. О дешавању и предузетим мерама, хитно обавештава
организатора.
Члан 13.
Пласман екипа одређује се по бодовима према пропозицијама за свако такмичење.
Члан 14.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
За свако такмичење мора постојати такмичарска документација. Сва домаћа такмичења воде се
на обрасцима Р13 ФС, док се међународна такмичења воде на обрасцима РЛЕФ/РЛИФ-а.
Такмичарско – спортска документација обухвата:
1. Пријава клуба за такмичење односно лиценца за сезону
2. Спортска такмичарска легитимација играча,
3. Тренерска легитимација
4. Судијска легимитација
5. Делегатска легитимација
6. Записници и резултати за сваку утакмицу, са извештајем са такмичења (делегатски,
судијски, у случају црвеног картона и друго),
7. Пријава судије у случају прекида утакмице.

Члан 15.
Сваки учесник на такмичењу мора бити регистрован у складу са правилником о регистрацији
РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ што доказује такмичарском легитимацијом.
У такмичарској легитимацији мора бити овера спортске амбуланте или дома здравља о
способности за такмичење која на сме бити старија од 6 месеци за све категорије такмичара.
Без ТАКМИЧАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ или без важећег лекарског прегледа такмичар / ка нема
право наступа.
Члан 16.

СПОРТСКА ОДЕЋА И ОПРЕМА
На свим такмичењима из члана 9. овог правилника такмичари / ке морају да буду спортски
одевени. Спортска одећа је:
1. клупска мајица-дрес, шорц и штуцне. Сви чланова једне екипе морају да носе једнаку
спортску опрему (осим копачки).
2. Тренери који седе на клупи, доктори и физиотерапеути морају да носе спортску одећу
(тренерке и мајице).
3. На спортској опреми је дозвољено рекламирање разних фирми и производа. Забрањено је
рекламирање: дроге, оружја, дувана и алкохола.
Члан 17.
Свако такмичење почиње према сатници, односно 30 минута пре прописане сатнице и то
пријавом такмичара или екипе. Пријава се подноси делегату или главном судији (уколико нема
делегата) и мора бити писмена на прописаном обрасцу уз обавезно прилагање потребне
документације из члана 14. овог правилника (такмичарске легитимације).
Члан 18.
ТРЕНЕРИ, ДОКТОРИ И ФИЗИОТЕРАПЕУТИ
Тренер може обављати дужност на званичним утакмицама само ако има лиценцу (дозволу за
рад), која је издата у складу са одредбама одговарајућег правилника о стручном оспособљавању
и лиценцирању рагби 13 тренер и испитивача-едукатора у Србији.
Тренери као и остала лица доктори и физиотерепеути, дужни су да се понашају спортски иу
складу са овим и осталим правилницима Р13 ФС. Тренери имају право да:
1. дају упутства такмичару пре утакмице и за време полувремена,
2. изконтролишу убачен резултат у записнику и стрелце свог тима пре него што га потпишу,
3. најављују евентуалне жалбе уз плаћање прописане таксе.
Члан 19.
Уколико је понашање тренера није у складу са одредбама овог и осталих правилника Р13ФС,
судија ће га прво казнити опоменом (жути картон), а следећи пут искључењем. Ако је тренер
кажњен искључењем (црвени картон), оно важи до краја те утакмице или турнира.
За време утакмице сви резервни играчи и тренери, морају седети на столици на за то
предвиђеном месту. Не смеју устајати или улазити у терен.
Поред терена могу бити само доктори, физиотерапеути или највише две особе задужене за
доношење воде играчима. Сва ова лица морају бити јасно обележена мајцама или маркерима
који су различити од дресова екипе.
Члан 20.
ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЖАЛБЕ
1. Жалбе на одиграну утакмицу: право наступа, неисправност документације или неиспуњење и
непоштовање правила игре, правилника и пропозиција.

Жалбе ове врсте се најављују делегату или главном судији (уколико нема делегата) на самој
утакмици. Судија најаву жалбе уписује у извештај са такмичења а најављивач жалбе то
потписује. Жалбе се прослеђује Комесару за такмичење и дисциплину за такмичење у року од 2
(два) дана . Делегат и / или главни судија су дужни да уз документацију пошаље и свој писмени
извештај Комесару за такмичење и дисциплину у истом року (од 2 дана - 48 сата), у коме
наводили околности и све потребне детаље у вези са најављеном жалбом.
Подносилац жалбе дужан је да уз жалбу плати таксу на жалбу. Висину таксе одређује УО Р13
ФС. Уколико ова врста жалбе није најављена у записнику или није плаћена такса, Комесар за
такмичење је мора одбацити.
2. Жалбе на неправилно регистровану утакмицу или другу одлуку првостепеног органа
(Комесара за такмичење).
Жалба на одлуку првостепеног органа подноси се у року од 8 (осам) дана од доношења спорне
одлуке. Ове жалбе решава Такмичарско Дисциплинска комисија. Жалба се подноси писмено, уз
изричито навођење које је чланове Правилника / Пропозиција Комесар за такмичење повредио.
Подносилац жалбе дужан је да уз жалбу плати таксу на жалбу. Висину таксе одређује УО Р13
ФС. Неблаговремене и жалбе на које није плаћена такса, Такмичарско Дисциплинска комисија
мора одбацити.
3. Жалба на одлуку другостепеног органа – Такмичарско Дисциплинске комисије
На све одлуке Такмичарско Дисциплинске Комисије може се уложити жалба Комисији за жалбе.
Жалба се подноси само уколико постоје материјални докази да је Такмичарско Дисциплинска
Комисија
повредила
одредбе
неког
правилника
или
пропозиције
такмичења.
Таква жалба се подноси писмено, уз приложене материјалне доказе и плаћену таксу за жалбу.
У случају позитивног решења (за сва три случаја) за подносиоца жалбе, такса се враћа.
Члан 21.
По пријему жалбе надлежни орган (првостепени, другостгепени и УО Р13ФС) мора донети
писмену одлуку у року од 8 дана од дана пријема жалбе.
Одлука може бити:
А. Првостепена, ако су околности биле довољно јасне за доношење одлуке.
У том случају првостепени орган даје упутство о правном леку уз могућност жалбе
другостепеном органу. Наводи и адресу другостепеног органа.
Б. Привремена, (што може укључити и суспензију) ако се таквом одлуком истовремено тражи
допунски доказни материјал, изјаве сведока и слично.
У случају привремене одлуке надлежни орган мора најкасније у року од 48 сати да затражи
допунске извештаје од учесника спора или трећих лица битних за решавање спора. Лица или
организације од којих се тражи допунски материјал, исти морају да пошаљу у року од 3 дана.
По пријему накнадно тражене документације, а најкасније у року од 3 дана надлежни орган
доноси коначну одлуку.
Члан 22.
Уколико подносилац жалбе или друга страна у спору, није задовољна одлуком првостепеног
органа може на одлуку првостепеног органа да уложи приговор. Код улагања приговора на
одлуку првостепеног органа, која је донешена на основу жалбе, на приговор се не плаћа такса за
жалбу
Свој приговор с евентуалним новим аргументима и свом расположивом документацијом као и
одлуку првостепеног органа у року од 8 (осам) дана мора послати другостепеном органу.
По примљеном приговору другостепени орган у року од 8 дана доноси коначно решење на које

нема могућности жалбе или приговора.
Све одлуке и решења се доносе писмено и достављају заинтересованим странама у спору.
Члан 23.
Уколико поступак у решавању жалбе није завршен у току такмичења, оно се и даље наставља
као да жалба није ни уложена.
Члан 24.
Чланови надлежних тела и комисија првог и другог степена, не могу да учествују у раду тих тела
уколико су истовремено и чланови једне од страна у спору.
Члан 25.
Решење жалбе увек и обавезно иде на штету оне стране која:
а) не уплати или закасни са уплатом таксе на жалбу,
б) не достави у року тражене материјале,
ц) закасни са приговором на одлуку првостепеног органа или
д) на било који начин омета рад органа који решава жалбу.
Члан 26.
СЛУЖБЕНА ЛИЦА
Сва такмичења морају да воде делегати и судије који су чланови Струковне рагби 13
организације.
Судија је лице које води утакмицу, на основу правила игре, правилника РАГБИ 13
ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ важећих пропозиција за то такмичење, непристрасно, праведно и
објективно.
Судија, своје одлуке доноси усмено, а по потреби их записује у одговарајућу документацију. На
такмичењима је судија обучен у званични дрес (мајицу) РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ,
шорц и штуцне.
Делегат је лице које води записник и задужено је за поштовање и примену свих пропозиција и
правилника Р13ФС који се односе на организацију утакице, безбедност свих учесника,
поштовање фер-плеја и спортског духа.
За све јавне утакмице обавезно се саставља записник. Записник састављају делегат и / или
главни судија на обрасцу који је прописан од стране Р13ФС.
Члан 27.
Такмичења воде судијске екипе у следећем саставу:
а) главни судија,
б) двојца линијских судија
За поједина такмичења или важне утакмице (финале Купа, плеј оф) може бити одређен 4 судија,
који у том случају асистира судијској тројци око измена.
Пропозицијама се може одредити да главни судија обавља и задатке делегата при чему он може
одредити записничара.
Комесар за такмичењеу сарадњи са струковна организација рагбија 13, одређује службена лица
(делегата и тројцу судија) за сва стална такмичење Р13ФС.

Члан 28.
Надлежности, права, обавезе и начин рада судија и делегата, њихово рангирање према рангу и
дужности утврђују се Правилником Струковне рагби 13 организације.

Члан 29.
Овај правилник усвојио је Управни одбор Рагби 13 Федерације Србије 27. јануара 2017. године и
ступа на снагу даном усвајања.

Председник
Управног одбора
РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ
Предраг Пантић

