СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
На основу Правилника о систему такмичења Стонотениског савеза Србије Извршни одбор
Стонотениског савеза Србије доноси следеће
ПРОПОЗИЦИЈЕ
Члан 1.
Ове пропозиције важе за лигашка такмичења у надлежности СТСС, и то: Супер лига за жене и
мушкарце, Прве лиге за жене и мушкарце.
Члан 2.
Организација такмичења у лигама наведеним у члану 1. ових Пропозиција, на основу усвојеног
Правилника о организацији такмичења од стране Скупштине СТСС поверава се Такмичарској
комисији СТСС. Основни задатак Такмичарске комисије је праћење рада и регуларности
такмичења и одлучивање по приговорима и жалбама у другом степену.
Такмичењем у лигама које води СТСС руководи комесар за такмичења.
Остала питања биће регулисана посебним анексима за сваку лигу.
Члан 3.
Утакмице се играју по правилима Међународне стонотениске федерације и на основу Правилника
о организацији такмичења СТСС.
Члан 4.
За екипу може наступити један страни држављанин уколико је уредно регистрован.
У плејоф делу такмичења може да наступи играч, односно играчица, који је страни држављанин
пријављен на списку играча (играчица) за такмичарску сезону, само под условом да је у лигашком
делу првенства је наступио(ла) у појединачној или партији парова на најмање 6 утакмица у
лигашком делу првенства.
Екипу сачињавају најмање три, а највише десет играча (играчица), који се морају налазити на
списку пријављених играчица или играча, које ће Руководиоци такмичења лиценцирати, за наступ
у тој сезони. Списак пријављених играчица или играча клуб мора доставити пре почетка тамичења,
а спискови се објављују у првом билтену лигашких такмичења у текућој сезони. Пријављени
спискови се не могу мењати у току такмичарске сезоне, нити допуњавати играчицама или
играчима регистрованим у току сезоне.
Играч и играчица, држављан Републике Србије, који је у регистрационом року уредно двојно
регистрован и налази се на списку лиценцираних играча клуба за лигашка такмичења може да
наступи у плејоф делу такмичења само под условом да је у лигашком делу првенства је наступио у
појединачној, или партији парова, на најмање 6 утакмица у лигашком делу првенства.
Члан 5.

За сваку утакмицу може бити пријављено најмање 3, а највише 6 играча који приликом пријаве
морају бити у сали, а приликом поздрава у такмичарском рингу.
На почетку утакмице руководилац екипе поставља играче за прве три појединачне партије и
пријављује резервне играче. После завршене треће појединачне партије екипа може да изврши
замену 1 (једног) играча и да уместо њега, на било које место у распореду играња, убаци
пријављену резерву. У партији парова могу наступати било који од пријављених играча
(укључујући и замењеног играча).
Члан 6.
Термини одигравања утакмица Супер и Прве лиге дефинисани су Анексом ових Пропозиција.
Уколико се утакмица не може одиграти у заказано време или буде прекинута због тежег квара на
неком од уређаја (струја или грејање), који се може отклонити у току четири часа, поступиће се на
следећи начин:
- уколико се утакмица може наставити истог дана, а не касније од 19 часова, одлуку о сатници
доноси судија са представницима клубова,
- уколико се настали квар не може отклонити истог дана, утакмица се неће одиграти а одлуку о
новом термину доноси Руководилац такмицења. У овом случају трошкове пута за екипу и судије
сноси клуб који је домаћин, осим у случају када је разлог отказивања такав да клуб домаћин на
то није могао утицати.
Члан 7.
Такмичењима непосредно руководе Руководиоци такмичења Супер и Прве лиге за мушкарце и
Супер и Прве лиге за жене који имају следећа права и обавезе:
• доносе одлуке о регистрацији одиграних утакмица;
• констатују и евидентирају прекршаје играча и службених лица из Записника и, у зависности од
броја и тежине учињених прекршаја, предају их на даљи дисциплински поступак;
• врше регистрацију пријављених спортских дворана пре почетка лига и на исти начин поступају
приликом измена дворана у току такмичења;
• издају Билтен после сваког одиграног кола лиге и комуницирају са средствима јавног
информисања;
• Такмичарској комисији и ИО СТСС подносе Извештаје о току такмичења у лигама којима
непосредно руководе;
• старају се о доследном спровођењу Пропозиција и других аката Стонотениског савеза везаних за
лигашка такмичења;
• координирају рад на вези клубови - комисије Савеза (такмичарска, судијска, тренерска,
дисциплинска, регистрациона и др);
• за свој рад одговарају Такмичарској комисији СТСС и Извршном одбору СТСС;

• сарађују са Судијским комисијама СТСС и Регионалних савеза у вези делегирања судија за
лигашке утакмице;
• објављују списак лиценцираних играча и играчица за наступе у Савезним и Првим лигама, који
морају имати потписане и оверене уговоре.
Члан 8.
Клубови не могу, једнострано или споразумно, мењати утврђене термине одигравања утакмица.
Утакмица не може бити одложена због учешћа клуба, играча, или тренера на другом
стонотениском такмичењу. У случају да играч или тренер наступају за репрезентацију Србије,
руководилац такмичења може променити термин одигравања, а нови термин може бити пре
редовног кола, или најкасније у року од 15 дана након редовног термина. Писмени захтев за
промену термина клуб подноси руководиоцу такмичења најмање 15 дана пре редовног термина
утакмице.
Утакмица не може бити одложена због повреде или болести играча или играчица клуба.
Ако је у Републици или граду проглашена епидемија, клуб може захтевати одлагање утакмице у
случају да су болесна најмање 2 играча од 4 прворангирана, само уколико Руководиоцу
такмичења достави лекарска оправдања за оболеле играче најкасније 24 сата пре предвиђеног
термина утакмице.
У ванредним ситуацијама одлуку о одлагању неке утакмице, или целог кола, доноси Руководилац
такмичења. Одложне утакмице морају се одиграти пре одигравања наредног редовног кола а не
дуже од 15 дана од дана одлагања.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Члан 9.
Утакмице се могу играти само у спортским салама које испуњавају опште услове из Закона о
спорту РС као и посебне услове дефинисане Анексом пропозиција.
Члан 10.
Утакмице лига Србије се играју на једном столу, одобреном од стране Међународне стонотениске
федерације.
Члан 11.
Све лиге дефинисане чланом 1. се играју лоптицама атестираним од стране ИТТФ .
Члан 12.
Уколико се у сали налазе разгласни уређаји, лице које руководи њима налази се за посебним
столом. Није дозвољено коришћење микрофона за подстицање публике, за пропагирање своје
екипе, коментарисање суђења, навијање, вређање противника и слично.
Организатор је обавезан да обезбеди механичке или електронске бројаче за показивање
резултата у току сета, партије и утакмице, као и званичне Записнике.

Члан 13.
Играчи и играчице једног клуба су дужни да буду одевени у спортску опрему у једнобразним
дресовима, с тим што, у случају истих дресова оба клуба, право избора има гостујућа екипа.
ЕКИПЕ, ТРЕНЕРИ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА
Члан 14.
На клупи за играче се могу налазити: играчи или играчице и запослени или ангажовани спортски
стручњак који поседује дозволу за рад у складу са Законом о спорту РС, уредно пријављени у
записнику. Спортски стручњак мора показати судији тренерску легитимацију, у супротном не
може седети на клупи.
Члан 15.
На утакмицама могу да наступају играчи-ице који су уредно регистровани у складу са одредбама
Правилника о регистрацији СТСС и поседују уредну такмичарску легитимацију и пријављени су за
екипу која се у текућој сезони такмичи у лиги.
Списак пријављених играча и играчица објављује Руководилац такмичења у билтену најкасније
пет дана пре одигравања првог кола.
Под уредном регистрацијом подразумева се да има:
• оверу одговарајућег Регистрационог органа за текућу такмичарску сезону,
• фотографију, која је оверена печатом регистрационог органа,
• личне податке,
• деловодни број из књига регистрованих играца и играцица надлежног Савеза,
• лекарски преглед који не сме бити старији од шест месеци на дан одигравања утакмице.
Пре почетка утакмице клубови су дужни да судији обавезно предају такмичарске легитимације и
доказ о здравственој способности, на увид.
Играч који нема такмичарску легитимацију, или нема доказ о здравственој способности, не може
да наступи на тој утакмици. Екипа која пре почетка утакмице судији не преда на увид такмичарске
књижице и доказе о здравственој способности играча, не може започети утакмицу и губи је
службеним резултатом.
Уколико ни једна од екипа не преда на увид такмичарске књижице утакмица не може започети
нити се одиграти у новом термину, а ни једна од екипа не добија бодове у том колу.
Такмичарске легитимације се предају судији пре почетка утакмице и оне се враћају екипи
позавршетку утакмице (потписивањем записника).
Члан 16.
Капитен екипе или овлашћени представник клуба, пријављен у Записник пре почетка
утакмицеможе пре, у току и по завршетку утакмице стављати евентуалне примедбе на

организацију,поставу екипе, суђење или слично. Судија је дужан да ове примедбе унесе у
Записник.
СУДИЈЕ
Члан 17
Судијска комисија делегира лиценциране судије са листе лиценцираних судија у складу са
важећим одлукама Извршног одбора СТСС.
Судија је дужан да дође на утакмицу најмање 30 минута пре почетка меча.
Уколико се не појави делегирани судија, утакмица ће се одиграти уколико се на лицу места
обезбеди други лиценцирани судија.
Члан 18.
Судија је искључиво одговоран за ред у борилишту.
Судија одлучује о прекиду утакмице, у случају да гледаоци, без обзира чији су навијачи, уђу у
борилиште и изазову неред или повреде неког од играча или играчица.
Члан 19.
Дисциплинске прекршаје судија, решава Судијска комисија СТСС на основу писмених извештаја
Руководиоца такмичења. Судије које не поштују одредбе ових Пропозиција, осталих Правилника
СТСС, не поштују правила стонотениске игре,не могу судити утакмице и сносиће одговорност
према одредбама Дисциплинског правилника СТСС.
ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА УТАКМИЦЕ
Члан 20.
Организатор је дужан да помогне код резервације смештаја гостујуће екипе, уколико то оне
затраже писменим путем седам дана пре заказаног термина за одигравање утакмице.
Дужност организатора је да преузме све мере како би био обезбеђен нормалан ток утакмице.
Организатор сноси пуну одговорност за прекршаје и инциденте који се догоде на самој утакмици
или непосредно у вези с њом пре или по завршетку исте.
Организатор је дужан да лица која чине повреду моралног достојанства чланова било које екипе
одстрани из сале. Организатор не сме дозволити посетиоцима да на било који начин повреде
простор за игру, клупу са играчима, судијски и делегатски сто.
Организатор је одговоран за обезбеђење реда у гледалишту.
У случају нереда на борилишту или у дворани, организатор мора да предузме све мере за потпуну
заштиту гостујуће екипе, судија и делегата.
Све евентуалне пропусте организатора судија је дужан да констатује у Записнику.
Клуб домаћин обавезан је да одмах по завршетку утакмице руководиоцу такмичења
лиге,телефоном, СМС поруком или е-маил поруком јави резултат одигране утакмице.

Клуб домаћин је дужан да записник са утакмице пошаље електронском поштом руководиоцу
такмичења лиге на дан одигравања утакмице, а оригинал записника пошаље поштом првог
радног дана после одиграног кола лиге.
ТОК УТАКМИЦЕ
Члан 21.
Тридесет минута пре почетка утакмице судија прегледа да ли је организатор удовољио прописима
ових Пропозиција и Анекса Пропозиција да ли су сви услови за игру, сходно Прописима,
испуњени.
Уколико судија установи неке неправилности у условима за игру, оставиће организатору 30 минута
да исте доведе у ред. Уколико се у том времену исти не доведу у ред, утакмица ће се одиграти на
основу процене судије о минимуму регуларности. Дуже одлагање утакмице није дозвољено и ако
се недостаци не отклоне, а домаћин не обезбеди другу салу, утакмица се региструје службеним
резултатом у корист гостујуће екипе.
Судија има право да забрани почетак утакмице уколико констатује да нису обезбеђени услови за
нормалан ток утакмице.
Члан 22.
Утакмице почињу у заказано време. Обе екипе су дужне да се јаве судији најмање 30 минута
раније. Толерантно време чекања је један час од времена одређеног за почетак. За столом
турнирског руководства, у присуству судије и представника клубова, уписује се распоред
појединачних партија у Записник. Уколико се екипа не појави у заказано време, односно у року од
један сат од заказаног времена, а није документовано оправдала свој недолазак (потврда
железнице или аутобуског превозника о кашњењу, записник полиције о удесу и слично) утакмица
се неће одиграти, а Руководилац такмичења доноси одлуку о регистровању утакмице службеним
резултатом.
Екипа мора наступити и започети утакмицу са најмање 3 (три) играча или играчице. У противном
губи утакмицу службеним резултатом.
У одређеном времену судија изводи екипе у борилиште, представљају се публици и поздрављају
се међусобно. Од момента када је прозван играч или играчица мора наступити у року од пет
минута, у противном губи партију службеним резултатом.
Члан 23.
Судија је овлашћен да доноси одлуку о одстрањивању гледалаца уколико ови својим понашањем
ометају редован ток утакмице.
Члан 24.
Жалбу на утакмицу најављује овлашћени представник клуба уписивањем у Записник одмах након
завршетка утакмице. Жалилац истовремено у Записник уписује и разлоге за жалбу.
НАЧИН БОДОВАЊА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА

Члан 25.
Екипа која победи добија 2 (два) бода. Поражена екипа добија 1 (бод). Екипи која утакмицу изгуби
службеним резултатом не додељеује се бод тј. добија 0 бодова.
Члан 26.
Пласман се одређује на основу добијених бодова. У случају једнаког броја бодова пласман ће се
одредити на основу количника између добијених и изгубљених утакмица, партија, сетова и поена
само међусобних сусрета екипа са једнаким бројем бодова.
Ако су екипе под претходним условима изјадначене, пласман се одређује на основу количника
између добијених и изгубљених утакмица, партија, сетова и поена свих утакмица одиграних у току
лиге.
Члан 27.
Екипа која се налази под суспензијом не може наступити и губи меч службеним резултатом.
Уколико се играчу, једне екипе, изрекне казна забране играња (суспензија), а играч наступи, екипа
губи меч службеним резултатом.
Члан 28.
Екипа која не наступи на утакмици губи утакмицу службеним резултатом. На исти начин биће
кажњена и екипа која наступа са неправилно регистрованим играчима или играчицама, односно
играчима или играчицама који су под суспензијом.
Члан 29.
Ако екипа својевољно напусти или прекине утакмицу губи утакмицу службеним резултатом.
Уколико екипа у току такмичења не наступи на 2 (две) утакмице брисаће се из даљег такмичења и
у наредној такмичарској сезони може наступити само у најнижем рангу такмичања.
Екипи која је искључена или је напустила такмичење, без обзира на број одиграних утакмица,
брисаће се сви постигнути резултати и у наредној такмичарској сезони може наступити само у
најнижем рангу такмичања.
Члан 30.
Утакмица коју судија прекине због инцидента у борилишту изазваног од стране лица која су
званично пријављана у Записнику пре почетка утакмице биће регистрована службеним
резултатом. Одлуку о регистровању утакмице службеним резултатом доноси Руководилац
такмичења на бази Записника и писменог извештаја судије.
Члан 31.
Утакмице на које није најављена жалба Руководилац такмичења региструје у најкраћем року а
најкасније три дана од одигравања.

ЖАЛБЕ
Члан 32.
Најављену жалбу у Записнику жалилац у писменој форми уз детаљно образложење у три
примерка са доказом о извшеној уплати таксе у року од 48 часова од завшене спорне утакмице
доставља, препорученом поштом или личном доставом, у седиште Лиге.
Жалбе које на време нису поднете или није уплаћена такса неће се разматрати.
За утврђивање тачног датума, да је жалба на време поднета, служи жиг поште за препоручену
пошиљку и жиг банке на уплатници. Ова два датума морају бити у предвиђених 48 часова за
подношење жалбе. У противном жалба се неће разматрати.
Жалбе на регистрацију играча-ица подносе се у складу са Регистрационим правилником. Уколико
се уложена жалба усвоји, уплаћена такса се враћа жалиоцу.
Члан 33.
Руководилац такмичења у првом степену доноси одлуку о жалби. У другом степену, на одлуку
Руководиоца такмичења клуб се може жалити Такмичарској комисији СТСС. Одлука коју донесе
наведени орган је коначна.
Одлука о жалби на сваком од дефинисаних степена мора се донети у року од седам дана од
пријема жалбе. За заштиту законитости одговоран је Извршни одбор СТСС.
Члан 34.
Једном регистрована утакмица не може да буде поништена од истог органа.
Члан 35.
Уколико жалба буде усвојена а резултат утакмице поништен, комплетне трошкове организације
евентуалне нове утакмице сноси кривац.
ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Сваки прекршај одредби ових Пропозиција казниће се на основу Дисциплинског правилника и
Анекса са казненим одредбама који је саставни део ових Пропозиција.
Члан 37.
Одлуке о прекршајима и неспортском понашању екипа, играча, тренера, представника клубова и
судија које се догоде на такмицењу и унесу се у Записник са тачним описом прекршаја или на
основу писмене пријаве се решавају у складу са одредбама дефинисаним у члановима 31., 32. и
33.
Пропозиција.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Свака екипа учесница у лигама у текућој сезони дужна је да уплати пријавнину-котизацију на име
учешћа у складу са Анексом о котизацијама, таксама и казненим мерама.
Ако клуб за лиценцирану екипу, у предвиђеном року не уплати добијену фактуру, може се дати
још један рок за уплату котизације, а ако ни тада не уплати лиценцирана екипа ће бити
суспендована. Суспензија траје до измирења дугова. То исто важи за клубове који не измире своје
друге обавезе (казне, трошкове судија и делегата).
Члан 39.
Трошкове службених лица исплаћује клуб домаћин. Трошкови обухватају:
• превоз јавним саобраћајем или трошкове горива (уколико судије немају јавни превоз, исплаћује
се 10 л. бензина на 100 км)
• судијску таксу.
Члан 40.
Клуб домаћин обавезан је да трошкове службених лица - судије (у складу са одредбама чл. 39.
ових Пропозиција) исплати одмах по одиграној утакмици а на основу исправног Судијског налога.
Уколико клуб домаћин није у могућности да трошкове службених лица исплати одмах по
одиграној утакмици (због примене важећих прописа) клуб домаћин обавезан је да трошкове
службених лица (судије) исплати најкасније до наредног редовног кола а не дуже од 15 дана од
дана одигране утакмице за коју треба извршити исплату.
Члан 41.
У случају да клуб домаћин не изврши све своје обавезе предвиђене чл. 39.и 40.ових
Пропозицијааутоматски се суспендује без права наступа до измирења дуговања.
Члан 42.
Саставни део ових Пропозиција чине Анекси у којима су набројани учесници лига, испадање и
попуњавање, пријавнине за такмичење, судијске и делегатске таксе и спецификација казнених
одредби.
Случајеви који нису предвиђени овим Пропозицијама решавају се на основу осталих важећих
Правилника и прописа СТСС.
Обавезно тумачење ових Пропозиција даје у првом степену Руководилац такмичења, а у
наредном степену Такмичарска комисија СТСС.

СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

