На основу Статута Рагби савеза Србије, члан 47., тачка 5., Управни одбор је на својој
69. седници, одржаној 14.02.2022. године, усвојио
Пропозиције такмичења за млађе категорије Сезона 2022
Члан 1.
Сва такмичења млађих категорија се деле на Првенствена и Куп такмичења.
Првенствена такмичења се одигравају у јесењем делу сезоне, а Куп такмичења у
пролећном делу сезоне.
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.
Такмичења се играју 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.
Члан 3.
Такмичења се игра по систему рагбија 15 и рагбија 7.
Примењују се правила игре рагбија XV и рагбија VII уз ограничење Ворлд Рагби У19,
као и следеће модификације:
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Члан 4.
Пролећна сезона, у оквиру које се одигравају Куп такмичења, почиње 01. марта
и траје до 30. јуна. Јесења сезона, у оквиру које се одигравају Првенствена такмичења,
почиње 01. септембра и траје до 30. новембра.
Зимска лига се организује у периоду од 01. децембра до 28/29. фебруара.
Летња лига се организује у периоду од 01. јула до 31. августа.

Члан 5.
Првенство и Куп Србије за јуниоре игра се по турнирском систему.
Првенство и Куп Србије за кадете игра се по турнирском систему.
Првенство и Куп Србије за пионире игра се по турнирском систему.
Првенство и Куп Србије за птлиће игра се по турнирском систему.
Члан 6.
Број кола, распоред и систем такмичења се дефинишу Календаром такмичења за
сваку категорију посебно.
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 2022. право наступа за јуниоре имају играчи рођени 2003. и 2004. године.
За кадетску екипу могу насупити играчи који као редовни ученици од 01.септембра
похађају 2. или 1. годину средње школе и који спадају у категорију до 16 година. У
сезони 2022. право наступа за кадете имају играчи рођени 2005. и 2006. године.
За пионирску екипу могу насупити играчи који као редовни ученици од 01.септембра
похађају 8. или 7. разред основне школе и који спадају у категорију до 14 година. У
сезони 2022. право наступа за пионире имају играчи рођени 2007. и 2008. године.
За петлићку екипу могу насупити играчи који као редовни ученици од 01.септембра
похађају 6. или 5. разред основне школе и који спадају у категорију до 12 година. У
сезони 2022. право наступа за петлиће имају играчи рођени 2009. и 2010. године.
У току истог дана играч не може наступати за две старосне категорије.

Члан 8.
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Изузетно од члана 7. дозвољава се наступ млађих играча за старију селекцију уз
испуњење следећих услова: играч може да наступа само за један виши ранг такмичења;
може се дозволити наступ само једном годишту за старију категорију (само излазно
годиште може да наступа за старију селекцију.
Сагласност за наступ даје КЗТ уз подношење следећих докумената: писмени захтев
клуба; лекарски преглед; писмену сагласност једног родитеља или старатеља;
такмичарску легитимацију; да је прошло најмање 60 дана од прве регистрације.
Сагласност КЗТ важи највише шест месеци од дана лекарског прегледа.
У конкуренцији У18 јуниора и У16 кадета није дозвољено учешће девојчица.
Двојне лиценце се укидају и играчима није дозвољено да наступају за два клуба
у два ранга такмичења. Изузето из тога, уколико клуб нема такмичарску селекцију у
датој категорији играч може на лиценцу да наступа за други клуб.
Члан 9.
За рагби 15:
Максималан број пријављених играча у записник је 23 (двадесеттри).
Минималан број играча за почетак утакмице је 12 (дванаест). Минималан број играча у
игри је 12 (дванаест).
За рагби 12:
Максималан број пријављених играча у записник је 23 (двадесеттри).
Минималан број играча за почетак утакмице је 10 (десет). Минималан број играча у
игри је 9 (девет).
За рагби 10:
Максималан број пријављених играча у записник је 18 (осамнаест).
Минималан број играча за почетак утакмице је 9 (девет). Минималан број играча у игри
је 8 (осам).
За рагби 8:
Максималан број пријављених играча у записник је 15 (петнаест).
Минималан број играча за почетак утакмице је 7 (седам). Минималан број играча у
игри је 7 (седам).
За рагби 7:
Максималан број пријављених играча у записник је 12 (дванаест).
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Минималан број играча за почетак утакмице је 7 (седам). Минималан број играча у
игри је 5 (пет).

Члан 10.
Утакмице се играју суботом или недељом с тим да почетак утакмице не може бити пре
11 (једанаест) часова.
Члан 11.
За рагби 15:
Уколико једна од екипа нема 15 (петнаест) играча за почетак утакмице, а друга екипа
има, екипа која има 15 (петнаест) играча аутоматски осваја 3 (три) бода и затим се игра
утакмица са онолико играча колико их има друга екипа, на пример 14 на 14, 13 на 13
или 12 на 12, док победник утакмице осваја 1 (један) бод. Минималан број играча за
овакву утакмицу је 12 (дванаест). Екипа која није имала 15 (петнаест) играча на
почетку утакмице неможе освојити бонус бод.
Уколико ниједна екипа нема 15 (петнаест) играча за почетак утакмице, обе екипе
добијају 0 (нула) бодова. Игра се утакмица са онолико играча колико има екипа са
мање играча, на пример 14-14, 13-13, 12-12. Победник ове утакмице добија 1 (један)
бод. Уколико екипа одбије да игра утакмицу, аутоматски губи утакмицу службеним
резултатом. Уколико нека екипа одбије да игра утакмицу, аутоматски губи утакмицу
службеним резултатом.
Члан 12.
Трошкове службених лица у такмичењима су дефинисани Правилником о
финансијским условима учешћа у националним такмичењима.
Члан 13.
У свим такмичењима млађих категорија, 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.
У истом такмичењу играч не може наступити за 2 (два) клуба.
Члан 14.
Сви 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.
Члан 15.
У лигашким такмичењима примењује се следећи начин бодовања:
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-Победа: 4 (четири) бода;
-Нерешено: 2 (два) бода;
-Пораз: 0 (нула) бодова;
-У случају пораза са 7 (седам) и мање поена разлике: 1 (један) бонус бод;
-У случају постигнута 4 (четири) и више есеја: 1 (један) бонус бод.
Екипа може освојити 2 бонус бода на истој утакмици уколико изгуби са 7 или мање
поена разлике, а постигне 4 или више есеја.
Члан 16.
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 17.
Казна негативних бодова може износити до девет бодова.
Клуб кажњен овом казном губи одређени број бодова које освоји у наредној
такмичарској сезони.
Уколико кажњени клуб у наредној такмичарској сезони не освоји онолики број бодова
колико износи казна, остатак казне неће издржавати.
Члан 18.
Казна одузимања бодова и негативних бодова примењује се само за прекршаје
који су изричито наведени у овим Пропозицијама, као и у Правилнику о такмичењу и
Дисциплинском правилнику, и то у првом реду се примењују казне одузимања бодова.
Изузетно, уколико казна одузимања бодова, с обзиром на постигнути пласман на
табели, не постиже сврху казне, изрећи ће се казна негативних бодова.
Члан 19.
У лигашким такмичењима 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;
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-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;
-Мањи број опоменутих жутим картоном.
У случају да су екипе у свему изједначене:
- за места која не одлучују о победнику такмичења или испадању у нижи ранг
такмичења, екипе деле заузето место;
-за места која одлучују о победнику такмичења или екипи која испада у нижи ранг
такмичења, победник ће се добити новом утакмицом на неутралном терену.

Члан 20.
Ако се за одређивање редоследа морају одиграти нове утакмице, оне ће се
одиграти на месту за које се договоре клубови учесници. Ако то није могуће, место
одигравања одређује КЗТ.
Утакмице из горњег става овог члана играју се 7 (седам) дана након одигравања задњег
кола такмичења, осим ако се екипе не сложе да се одиграју раније.
Организатор ових утакмица је Савез.
Савез сноси трошкове терена, службених лица и друге организацијске трошкове, а
клубови своје путне трошкове.
Члан 21.
На турнирским такмичењима, уколико се игра по систему свако са сваким, се
примењује следећи начин бодовања:
-Победа: 4 (четири) бода;
-Нерешено: 2 (два) бода;
-Пораз: 0 (нула) бодова;
У турнирском систему такмичења, не важе бонус бодови.
Члан 22.
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На турнирским такмичењима, редослед екипа одређује се према добијеним
бодовима на појединачним турнирима:
Прво место на турниру: 10 (десет) бодова;
Друго место на турниру: 8 (осам) бодова;
Треће место на турниру: 6 (шест) бодова;
Четврто место на турниру: 4 (четири) бода;
Пето место на турниру: 3 (три) бода;
Шесто место на турниру: 2 (два) бода;
Седмо и остала места на турниру: 1 (један) бод.
Коначан пласман се добија сабирањем освојених бодова на свим турнирима.
Члан 23.
Време и место почетка одигравања утакмице одређује клуб домаћин утакмице.
Клуб домаћин је дужан да о времену и месту одигравања утакмице као и о боји дресова
у којима наступа, е-маилом, обавести гостујућу екипу и КЗТ, 72 (седамдесетдва) часа
пре почетка утакмице.
У случају да гостујућа екипа не добије обавештење из става 1. овог члана, дужна је да о
томе обавести КЗТ и противника најкасније 2 (два) дана пре дана предвиђеног за
одигравање утакмице. КЗТ је дужан да у овом случају контактира екипу домаћина како
би утакмица била заказана. Крајњи рок за заказивање утакмице је 36 (тридесетшест)
часова пре утакмице.
ДТК ће изрећи финансијску казну клубу који прекрши став 1. овог члана у износу од
10.000,00 рсд. Клуб домаћин је дужан да приликом заказивања утакмице именује
Главног дежурног домаћина утакмице и достави његов контакт телефон.
Члан 24.
Клуб домаћин утакмицу може да закаже само на територији места где му се
налази седиште. Изузетно, клуб домаћин утакмицу може да закаже и у другом месту,
уколико се гостујућа екипа сложи.
Члан 25.
Захтев за одлагање утакмице подноси се најкасније 5 (пет) дана пре термина
предвиђеног за одигравање утакмице. КЗТ има 2 (два) радна дана од дана пријема
захтева да одговори на њега. Утакмица се не може одложити без сагласности КЗТ и обе
екипе.
КЗТ може у случају елементарних непогода, временских услова, епидемија и у сличним
случајевима одложити поједину утакмицу или читаво коло.
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Члан 26.
Све одложене утакмице морају се одиграти пре задњег кола такмичења.
Уколико постоје неотклоњиве сметње да се одложене утакмице одиграју пре задњег
кола такмичења, КЗТ може због регуларности такмичења, да својом одлуком, одложи
задње коло такмичења за први слободан термин.
Члан 27.
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 10 (десет) минута.
Кажњавање црвеним картоном значи да је играч кажњен временском казном у трајању
до краја утакмице.
Други жути картон значи аутоматски црвени картон.
Члан 28.
Играч који је кажњен црвеним картоном аутоматски је кажњен једном
утакмицом неиграња и нема право наступа на следећој утакмици. 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 утакмице и као
посебна одлука мора бити достављена клубу из кога је играч који је аутоматски
суспендован. Уколико је играч искључен црвеним картоном на такмичењу које се игра
по турнирском систему, нема право наступа до краја турнира.
Члан 29.
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 30.
Аутоматска казна забране играња једне утакмице настаје после сваког
искључења црвеним картоном, после сваке четврте, шесте, осме итд. опомене изречене
жутим картоном, коју играч добије на првенственим или куп утакмицама у току једне
такмичарске сезоне.
Члан 31.
8

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 или
турнира.
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 32.
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.
Члан 33.
У конкуренцији У18 јуниора се играју 4 (четири) турнира у рагбију 7. Бодовање
на турнирима је дефинисано у Члану 22. ових пропозиција. Освајач Купа Србије
постаје екипа која освоји највећи број бодова на крају такмичења.
У конкуренцији У16 кадета се играју 4 (четири) турнира у рагбију 10. Бодовање
на турнирима је дефинисано у Члану 22. ових пропозиција. Освајач Купа Србије
постаје екипа која освоји највећи број бодова на крају такмичења.
У конкуренцији У14 пионира се играју 4 (четири) турнира у рагбију 10.
Бодовање на турнирима је дефинисано у Члану 22. ових пропозиција. Освајач Купа
Србије постаје екипа која освоји највећи број бодова на крају такмичења.
У конкуренцији У12 петлића се играју 3 (три) турнира у рагбију 8. Бодовање на
турнирима је дефинисано у Члану 22. ових пропозиција. Освајач Купа Србије постаје
екипа која освоји највећи број бодова на крају такмичења.
За кадете, јуниоре, пионире и петлиће: Екипа остварује пласман у такмичењу након
одиграних више од 50% утакмица или турнира.
Члан 34.
За све остало, што није посебно наведено у овим пропозицијама, примењују се
одредбе Правилника о такмичењу и осталих нормативних аката Рагби савеза Србије.
Члан 35.
Управни одбор РСС овлашћен је да издаје упутства и даје тумачења за примену
овог Правилника.
Члан 36.
Ове пропозиције ступају на снагу даном њиховог усвајања и примењују се на
такмичења млађих категорија у сезони 2022.
Рагби савез Србије Председник Игор Стојадиновић
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