На основу Статута Рагби савеза Србије, члан 47., тачка 5., Управни одбор је на својој
34. седници, одржаној 17.08.2020. усвојио
Пропозиције такмичења за Првенство Србије у рагбију 7 у конкуренцији јуниора
Сезона 2020
Опште одредбе
Члан 1.
Првенство Србије у рагбију 7 у конкуренцији јуниора(у даљем тексту:
такмичење) је облик такмичења који је јединствен за целу територију Србије.
Првенство Србије у рагбију 7 спада у стална такмичења Савеза, игра се у
дисциплини рагби (По Правилима игре Ворлд Рагбија за Рагби 7) у конкуренцији
јуниора
Такмичење организује и њиме руководи Рагби савез Србије (у даљем тексту:
Савез), односно његови надлежни органи за такмичење: Комесар за такмичење (у
даљем тексту: КЗТ) и Дисциплинско-такмичарска Комисија Савеза (у даљем тексту:
ДТК).
Члан 2.
Такмичење се игра на основу одредби Правилника о такмичењу (у даљем тексту:
Правилника), а примењују се одредбе Дисциплинског правилника, Регистрационог
правилника, Правилника о регистрацији игралишта, ових Пропозиција и осталих
нормативних аката Савеза.
Екипе учеснице, систем и распоред такмичења
Члан 3.
У Првенству Србије у рагбију 7 за јуниоре у сезони 2020. учествују следеће екипе:
РК Рад, РК Динамо 1954, БРК Црвена Звезда и ГРК Вршац.
Члан 4.
Првенство Србије се игра у јесењем делу сезоне по турнирском систему.
Бодује се пласман на сваком појединачном турниру засебно. Бодовање се одвија по
следећем принципу, на основу освојеног места на турниру:
1. место 10 бодова;
2. место 8 бодова;
3. место 6 бодова;
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4. место 4 бода
5. до 9. места 2 бода.
Првак Србије постаје екипа која сакупи највише бодова на серији од 3 турнира.
Члан 5.
Такмичења се игра по систему рагбија 7 у јуниорској конкуренцији. Примењују се
правила игре World Rugby. Такмичења се играју према календару такмичења Савеза .
Члан 5а.
Првенство Србије у рагбију 7 игра се по систему рагби 7. Све утакмице трају два пута
по 7 минута (седам) са паузом од 1 (један) минут између два полувремена.
Максималан број пријављених играча на турниру је 12 (дванаест).
Минималан број играча за почетак утакмице је 6 (шест). Минималан број играча у игри
је 6 (шест).
Турнири се играју суботом или недељом с тим да почетак турнира не може бити пре 10
(десет) часова.
Уколико нека екипа одбије да игра утакмицу, аутоматски губи утакмицу службеним
резултатом.
.
Право наступа
Члан 6.
У Првенству Србије у рагбију 7 за јуниоре, могу да наступају само играчи који
су регистровани за дотичан клуб на основу Регистрационог правилника или уз
одговарајућу лиценцу и који имају важећи лекарски преглед.
Члан 7.
За јуниорску екипу могу насупити играчи који као редовни ученици од 01.септембра
похађају 4. или 3. годину средње школе и који спадају у категорију до 18 година. У
сезони 2020. право наступа за јуниоре имају играчи рођени 2002. и 2003. године.

Члан 8.
У Првенству Србије у рагбију 7 за јуниоре, играчи морају имати Такмичарску
легитимацију и важећу лиценцу. Лиценца се издаје на основу лекарског прегледа.
Лекарски преглед важи максимално 6 (шест) месеци од дана извршеног прегледа.
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Члан 9.
Подаци о играчима који имају право наступа су јавна информација. КЗТ
закључује листе играча који имају право наступа за клубове у четвртак, пред сваки
такмичарски викенд. Листа садржи име и презиме играча, број легитимације, датум
рођења, рок важења лекарског прегледа и број лиценце уколико је лиценциран из
другог клуба. Закључене листе се достављају свим учесницима у такмичењу и не могу
се мењати нити допуњавати до наредног понедељка.

Бодовање и редослед
Члан 10.
Казна одузимања бодова може да износи до девет бодова.
Клуб кажњен одузимањем бодова губи одређени број бодова од оних које је освојио до
изрицања казне. Уколико клуб до изрицања ове казне није освојио довољан број бодова
да би се казна могла применити, ови бодови ће се одузети од оних које клуб освоји до
краја текуће такмичарске сезоне. Ако ни до тада не освоји довољан број бодова, тада ће
остатак неизвршене казне пренети у наредну такмичарску сезону.
Казна одузимања бодова односи се на онај тим који је проузроковао доношење такве
казне.

Члан 11.
У Првенству Србије у рагбију 7 за сениоре редослед екипа се одређује на основу
освојених бодова. У случају истог броја бодова редослед екипа се одређује на следећи
начин:
-Боља разлика постигнутих и примљених поена, а ако је она изједначена;
-Мањи број кажњених црвеним картоном, а ако је он изједначен;
-Резултат у међусобним утакмицама, а ако је он изједначен;
-Већи број датих поена, а ако је он изједначен;
-Већи број датих поена у међусобним утакмицама, а ако је он изједначен;
-Већи број постигнутих есеја, а ако је он изједначен;
-Мањи број примљених есеја, а ако је он изједначен;
-Већи број постигнутих дроп голова, а ако је он изједначен;
-Већи број постигнутих казни, а ако је он изједначен;
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-Мањи број опоменутих жутим картоном.
У случају да су екипе у свему изједначене:
Жути и црвени картони и аутоматска забрана играња
Члан 12.
Играч у току једне утакмице може бити кажњен жутим или црвеним картоном.
Кажњавање жутим картоном значи да је играч кажњен временском казном искључења
са утакмице. Временска казна искључења траје 2 (два) минута. Кажњавање црвеним
картоном значи да је играч кажњен временском казном у трајању до краја турнира.
Други жути картон значи аутоматски црвени картон.
Члан 13.
Играч који је кажњен црвеним картоном аутоматски је кажњен једном турниром
неиграња и нема право наступа на следећем турниру. Играч који је кажњен црвеним
картоном аутоматски је суспендован. Аутоматску суспензију изриче КЗТ.
Решење о аутоматској суспензији мора бити објављено у првом наредном извештају
КЗТ који мора бити поднет у року од 3 (три) дана од дана одигравања турнира и као
посебна одлука мора бити достављена клубу из кога је играч који је аутоматски
суспендован.
Члан 14.
У случају да је дошло до искључења (црвени картон) или прекида утакмице
потребно је саслушати одређене учеснике утакмице, делегат је дужан да од истих,
одмах након завршетка утакмице, узме писмене изјаве. Те писмене изјаве делегат ће
приложити уз своју изјаву и заједно са Записником доставити органу који руководи
такмичењем. Изјаве се узимају на прописаном обрасцу Савеза (Прилог 3). Сва
службена лица, вође екипа, искључени играчи и остала лица за која делегат сматра да
треба да дају изјаву дужна су то урадити у року од 60 минута по завршетку утакмице.
Вође екипа дужни су да делегату обезбеде све услове за несметано обављање горе
наведеног посла.
Главни судија је дужан да наведе разлог искључења играча.
Члан 15.
Аутоматска казна забране играња једне турнира настаје после сваког искључења
црвеним картоном, после сваке четврте, шесте, осме итд. опомене изречене жутим
картоном, коју играч добије на првенственим утакмицама у току једне такмичарске
сезоне.
Аутоматску казну забране играња насталу опоменама и добијену у првенственој
утакмици играч издржава на првој наредној првенственој утакмици. Након оствареног
бонуса од 4 (четири) опомене и паузе, играч следећу казну забране играња издржава
после сваке наредне парне опомене.
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Регистрација утакмица
Члан 16.
Регистрацију одигране утакмице обавља КЗТ. Утакмица се аутоматски
региструје постигнутим резултатом осим у случају уколико је утакмица спорна. У
случају да је утакмица спорна, одлуку о њеној регистрацији доноси ДТК.
Члан 17.
Утакмице морају бити регистроване најкасније 3 (три) дана након одигравања
исте. У случају да је на утакмицу уложена жалба или да је утакмица спорна, крајњи рок
за регистрацију утакмице је 20 (двадесет) дана од дана одигравања утакмице.
Члан 18.
Утакмица може бити регистрована службеним резултатом који је постигнут, ако
је он повољнији за екипу у чију корист је утакмица регистрована.
Утакмица може бити регистрована и службеним резултатом 0-0 уколико су за обе
екипе наступили играчи без права наступа, на основу члана 46. овог Правилника.
У осталим случајевима службени резултат износи 25-0.
Извештај Комесара за такмичење
Члан 19.
Извештај КЗТ обавезно садржи следеће ставке:
a) распоред одиграних и планираних утакмица за читаву сезону, са резултатима
одиграних утакмица, датумом и главним судијом;
b) Табелу (за лигашка такмичења);
c) Листу стрелаца (сви играчи који су постизали поене и структура поена (есеј, казна,
претварање, дроп гол));
d) Листу картона (црвени и жути);
e) Листу суспендованих и кажњених играча.
Ставови од а) до ц) се воде за свако такмичење посебно. Ставови д) и е) се воде за сва
такмичења заједно
Члан 20.
КЗТ саставља извештај о регистрацији утакмица након сваког одиграног кола.
Извештај КЗТ се доставља учесницима у такмичењу путем е-маила или се објављује на
сајту Савеза.
КЗТ има право затражити објашњење, изјаве од било којег члана органа Савеза,
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основне и придружене организације и рагби радника. На затражени упит сви органи
Савеза, основне и придружене организације и рагби радници дужни су одговорити у
року од 3 (три) дана. Неудовољавање захтеву Комесара повлачи дисциплинску
одговорност чланова органа Савеза, основне и придружене организације и рагби
радника.
Сва документација коју КЗТ добија током вођења поступка не сме се никоме стављати
на увид, осим ако је то нужно за нормално обављање поступка. Након што је одлука
донета, сва расположива документација ставља се на увид сваком ко то затражи.
Члан 21.
Табела лигашких такмичења обавезно садржи следеће елементе:
1. Позицију коју екипа заузима у лиги;
2. Назив екипе;
3. Укупан број одиграних утакмица;
4. Број остварених победа;
5. Број изгубљених утакмица;
6. Број нерешених утакмица;
7. Број постигнутих есеја;
8. Број примљених есеја;
9. Број постигнутих казни;
10. Број постигнутих претварања;
11. Број постигнутих дроп голова;
12. Поен разлика;
13. Број црвених картона;
14. Број жутих картона;
15. Бонус поени и
16. Бодови.
Службена лица
Члан 22.
Сва службена лица су дужна да дођу на утакмицу минимум 1 (један) час пре
почетка утакмице. По доласку на утакмицу дужни су да се јаве домаћину утакмице.
Уколико службено лице (једно или више) касни на утакмицу, домаћин утакмице је
дужан да контактира КЗТ, који ће одредити замену у складу са прописима.

Члан 23.
Службена лица имају право на таксу и путне трошкове. Ови трошкови су
дефинисани посебним правилником који доноси Управни одбор.
Трошкове службених лица сноси клуб домаћин.
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Остале одредбе
Члан 24.
Утакмице Првенства Србије у рагбију 7 се обавезно снимају. Трошкове снимања
сноси Рагби савез Србије. Клуб домаћин је дужан да обезбеди прикључак за струју,
заштиту техничке опреме у случају временских непогода и адекватну позицију за
камеру и сниматеља. Власник снимка утакмице је Рагби савез Србије и исти може да
дистрибуира путем медија.
Члан 25.
Сви играчи су обавезни да се одазову позиву у репрезентацију. Играч који
неоправдано не дође на припреме, тренинг или утакмицу рагби репрезентација Србије,
или их неоправдано напусти, казниће се:
• новчаном казном,
• забраном играња до 6 месеци.
Клуб чији је члан играч из претходног става, казниће се: Казном до девет негативних
бодова.
Правило
из става 1 овог члана примењује се само на играче држављане Републике Србије.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 27.
За све остало, што није посебно наведено у овим пропозицијама, примењују се
одредбе Правилника о такмичењу и осталих нормативних аката Рагби савеза Србије.
Члан 28.
Управни одбор РСС овлашћен је да издаје упутства и даје тумачења за примену
овог Правилника.
Члан 29.
Ове пропозиције ступају на снагу даном њиховог усвајања и примењују се на
такмичења у категорији јуниора у Првенству Србије у рагбију 7 у сезони 2020.

Рагби савез Србије
Председник Игор Стојадиновић
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