
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 97. Статута Рагби савеза Србије, Управни одбор Рагби  

савеза Србије на седници одржаној 04.05.2015 године усвојио је пречишћен  
текст  

 

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЛИШТА  
 

Члан 1. 

Овим Правилником регулише се регистрација игралишта на којима се играју 

званичне рагби утакмице.  

Регистрацију игралишта врши Такмичарска Комисија Рагби Савеза Србије (у 
даљем тексту: Комисија). Комисија  је дужна да обави преглед игралишта и  
пратећих  објеката  неопходних  за  одригравање  рагби  утакмица.  Под 
пратећим објектима  подразумевају се свлачионице за домаћу и гостојућу 
екипу,   као   и   свлачионице   за   судију   утакмице   као   и   просторија   за 
састављање записника утакмице.  

Члан 2. 

На основу писменог захтева Клуба, уз приложену потврду о уплаћеној 
такмси за регистрацију игралишта, Комисија заказује термин за преглед 

игралишта. Термин за преглед игралишта мора се заказати најманје 7 
(седам) дана пре прегледа игралишта. Комисија је дужна да о року 7 

(седам) дана од дана обављеног прегледа достави Управном Одбору Рагби 
Савеза Србије писмени извештај - одлуку да ли је дотични терен задољава 

услове за одигравање рагби утакмица.  
 

Члан 3 

Клуб  који  захтева  регистрцију  игралишта  мора  игралиште  обележити 
сагласно  Правилима  рагби  игре,  поставити  све  потребне  заставице  и 

стативе (ако су оне мобилне).  
 
ИГРАЛИШТЕ  
 

Члан 4. 

Игралиште је површина приказана у скици, ограничена линијама поготка и 

аута. Линије поготка и линије аута нису у игралишту.  
Поље за игру састоји се од простара за игру и простора поготка.  

Простор за игру обухвата поље за игру и простор око њега (минимум 3 од 
сваке оквирне линије игралишта).  

Нацрт игралишта заједно са свим називима и величинама које се у њему 
налазе чине саставни део овог Правилника. Називи који се налазе у нацрту 
чине део дефиниције у нацрту игралишта.  

Све линије дате у нацрту треба на игралишту да буду прикладно означене. 

Голови треба да су поставњени на линији поготка и њихове димензије дате су 
у нацрту.  

Утакмица треба да се одигра на игралишту како је то означено у нацрту и  

које је означено према нацрту. Површина треба да је травната или ако то  



 
 
 
 
 
 
 

није, онда пешчана или слична, али таква да тврдоћа не представља 

опасност за повређивање играча.  

Голови: горња ивица пречке мора бити 3,00 м од тла, унутрашњи размак  

између статива износи 5,60 м; најмања дозвољена висина статива износи  
3,50 м.  

Заставице: поставњају се као у нацрту. Заставице којуе означавају делове 
простора за игру постављају се на 1 м од аут линије, а заставице које 

ограничавају простор поготка постављају се на месту где се укрштају линије 
поготка и аут линија и где се укртају линија мртве лопте и аут линија. 

Заставице морају да буду високе најмање 1,20 м.  
Простор  око  игралишта  обухвата  најмање  3   м  око  спољних  линија  

игралишта и тај простор мога бити празан за време одигравања утакмице. Тај 

простор мора бити без физичких и других препрека, које би могле 

изазвати повређивање играча. Простор мора бити одвојен од публике и 
других лица било оградом, било чуварима реда и другим званичним лицима који 

ће чувати његову неповредивост.  

ОБЈЕКТИ  
 

Члан 5. 

Сваки  терен  мора  да  располаже  одговарајућим  објектом  са  следећим 
карактеристикама и садржајем и то:  

- најмање 2 (две)  свлачионице  са  посебним  улазима,  минималне 

површине по 16 м квадратних. 
- Купатило са топлом и хладном водом са најмање 2 (два) туша. 
- Најмање 1 (један) санитарни чвор 
- Службена просторија за судију, преглед легитимација и састављање 

записника, површине најмање 8 м квадратних.  

Објекат и просторије у њему морају имати могућност загревања. Обрада 
површина подова,  зидова  и плафона мора бити  таква да  задовољава 

хигијенско санитарне услове из Здравственог правилника.  
 

Члан 6. 

Комисија подноси писмени извештај о прегледу и одлуку о регистрацији  

игралишта  Управном  Одбору  Рагби  Савеза  Србије (у  даљем  тексту:  

Управни Одбор) са назнаком дужине игралишта, ширине игралишта, дужине 
простора поготка, димензијама голова, броја заставица, броја свлачионица и 

свега што је нашла приликом свога рада.  

Члан 7. 

У  случају  да  одређено  игралиште  не  испуњава  задате  критеријуме  за 

регистрацију игралишта, Управни Одбор може дати условну сагласност за 
регистрацију игралишта. Ово подразумева да је Клуб дужан да у одређеном 

року доведе игралиште и пратеће објекте у исправно стаење. Овај рок не 
може бити дужи од 6 (шест) месеци.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 8. 

Таксу за регистрацију игралишта одређује Управни Одбор својом одлуком.  
 
 
 

Члан 9. 

Уколико неки Клуб није задовољан одлуком Комисије, исти може уложити 
жалбу Управном Одбору. Жалба не одлаже одлуку Комисије. За ову жалбу 

плаћа се такса у висини таксе за регистрацију игралишта.  

Члан 10. 

Уколико неки клуб није задовољан одлуком Управном Одбору исти може 

уложити залбу Скупштини Рагби Савеза Србије. За ову жалбу плаћа се 
такса а у висини таксе за регистрацију игралишта.  
 

Члан 11. 
Комисија доноси одлуку о регистрацији игралишта у првом степену.  
 

Члан 12. 
Управни Одбор доноси одлуку о регистрацији игралишта у другом степену.  
 

Члан 13. 

Скупштина Рагби Савеза Србије доноси одлуку у трећем степену. Ова 
одлука је коначна.  
 

Члан 14. 

Усвајањем овог Правилника престаје да важи Правилник о регистрацији  

игралишта усвојен на седници Управног одбора Рагби Савеза Србије 

одржаној 28.07.2006 године.  
 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања.  

У Беогрду, 04.05.2015. године  
 

Рагби Савез Србије  

Председник  
Стеван Илијашеевић 



 
 


