
           

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У П У Т С Т В О 

за рад скупљача лопти и брисача терена 

на одбојкашким утакмицама 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 16. став 2. алинеја 11. Правилника о такмичењу у ОС РС, 

директор такмичења ОСРС, доноси 

 

 

У П У Т С Т В О 

за рад скупљача лопти и брисача терена на одбојкашким утакмицама 

 

                                      СКУПЉАЧИ ЛОПТИ 

1. С А С Т А В 

 

1.1. За утакмице сталних такмичења у  организацији ОСРС, клуб домаћин  

       дужан је обезбиједити скупљање лопти са најмање 5 скупљача старосне   

       доби 12 и више година. 

1.2. Положај скупљача лопти приказан је на Шематском приказу терена са   

       распоредом брисача и скупљача лопти који је саставни дио Упутства. 

 

2. Д У Ж Н О С Т  

 

2.1. Прије почетка утакмице 

- Скупљачи лопти дужни су доћи у спортску дворану најкасније 30   

  минута прије почетка утакмице и јавити се званичном представнику   

  клуба на утакмици. 

- Званични представник клуба скупљаче упознаје са обавезама и   

  задацима на утакмици, задужује их потребном опремом, уводи у  

  дворану и распоређује на одговарајућа мјеста–положаје у слободној   

  зони: 

 4 скупљача у угловима слободне зоне, 

 1 скупљач у слободној зони, иза платформе првог судије. 

 

2.2. За вријеме утакмице 

- По завршетку сваког надигравања прикупљају-прихватају лопту којом  

   је надигравање завршено и упућују је до оног скупљача у углу   

   слободне зоне који тренутно није у посједу лопте. 

- Размјену лопти између себе скупљачи врше искључиво котрљајући  

  лопту по подлози, непосредно уз ивицу слободне зоне. 

- По један скупљач у угловима слободне зоне са сваке стране терена  

  мора у сваком тренутку бити у посједу лопте како би је по потреби   

  обрисао и додао серверу. 

- Обавеза скупљача је да лопту обрише и осуши, а потом дода серверу  

  тек када се сервер нађе у зони за сервирање. 

- Скупљач не смије серверу додати лопту којом се управо завршило  

  надигравање већ мора испоштовати обавезу да се ново надигравање  

  мора одиграти другом (слободном) лоптом (извршење ове обавезе  

  контролише први судија). 



- Скупљач у сваком тренутку мора бити одговоран, концентрисан и   

  пажљив како би се због погрешке избјегло ново надигравање или  

  повреде одбојкаша-ица. 

- У тренуцима када не обављају своју обавезу, скупљачи сједе на  

  столицама. 

 

2.3. По завршетку утакмице 

- Скупљачи лопти напуштају своја мјеста, одлазе до линије сервиса,  

  окренути према мрежи, поздрављају (рукују) се са одбојкашима- 

  цама, враћају задужену опрему званичном представнику клуба и  

  одлазе из дворане.  

 

3. О Д Г О В О Р Н О С Т 

 

3.1. За одговоран и успјешан рад и коректно понашање скупљача лопти на   

       утакмици одговоран је званични представник клуба.  

3.2. Први судија обавезно надгледа рад скупљача лопти. 

 

4. О П Р Е М А 
 

4.1. Опрема за рад скупљача лопти: 

- одговарајућа једнобразна спортска опрема (мајица, шорц и патике или   

  комплет тренерка и патике или прслук-маркер, доњи дио тренерке и  

  патике), 

- 2 односно 4 памучна-фротирна пешкира за брисање лопти, 

- 5 пластичних столица. 

 

                                          БРИСАЧИ ТЕРЕНА 

5. С А С Т А В 

 

5.1. За утакмице сталних такмичења у  организацији ОСРС,  клуб домаћин   

       дужан је обезбиједити брисање терена са најмање 2 брза брисача 

       старосне  доби 14 и више година  

        

5.2. Положај брисача терена приказан је на Шематском приказу терена са  

       распоредом брисача и скупљача лопти који је саставни дио Упутства. 

 

 

6. Д У Ж Н О С Т  
 

6.1. Прије почетка утакмице 

- Брисачи терена дужни су доћи у спортску дворану најкасније 30  

  минута прије почетка утакмице и јавити се званичном представнику  

  клуба на утакмици. 

- Званични представник клуба брисаче упознаје са обавезама и  



  задацима на утакмици, задужује их потребном опремом, уводи у  

  дворану и распоређује на одговарајућа мјеста–положаје у слободној   

  зони: 

 2 брза брисача испред (евентуално поред) записничког   

                   стола, по једног за сваку страну терена, 

 2 брза брисача у углове слободне зоне у близини зона за 

загријавање (ако домаћин обезбједи 4 брисача) 

 

6.2. За вријеме утакмице 

- Брзи брисачи сједе на својим мјестима активно пратећи игру. Реагују  

  уколико се појави било каква мрља на терену (након пада одбојкаша-  

  ице и сл.) утрчавајући у терен за вријеме прекида, између два  

  надигравања (након судијског звиждука који означава крај или прекид  

  надигравања) без посебног одобрења судије али уз претходно  

  подигнуту руку, како би судијама дали до знања да су уочили мрљу и  

  како би их судије сачекале до окончања брисања. Брзо бришу терен и  

  након брисања истрчавају са терена преко најближе линије терена, те  

  кроз слободну зону одлазе  на своје мјесто. 

- Брзи брисачи не могу брисати терен по захтјеву одбојкаша-ица, а  

  поновно брисање терена само изнимно може дозволити–одобрити  

  други  судија. 

 

6.3. По завршетку утакмице 

- Брисачи  терена напуштају своја мјеста, одлазе до линије сервиса,  

  окренути према мрежи, поздрављају (рукују) се са одбојкашима- 

  цама, враћају задужену  опрему званичном представнику клуба и 

  одлазе из дворане.  

 

 

 

7. О Д Г О В О Р Н О С Т 

 

7.1. За одговоран и успјешан рад и коректно понашање брисача на утакмици  

       одговоран је званични представник клуба.  

7.2. Први судија обавезно надгледа рад брисача терена, док други судија  

       прати њихов рад. 

 

 

 

8. О П Р Е М А 

 

8.1. Опрема за рад брисача терена: 

- одговарајућа једнобразна спортска опрема (мајица, шорц и патике или  

  комплет тренерка и патике или прслук-маркер, доњи дио тренерке и  



  патике), 

- 2 (4) памучна-фротирна пешкира за брзе брисаче, 

- 2 (4) пластичне столице.  

 

 

 

Број: 01/3-364/20                                 ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА 

Датум, 01.08.2020. године                       Марко Тохољ, с.р.  

                                                                                                         

      


