
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

               ЗА ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА У ОС РС 
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Службена лица морају да примјењују овај протокол прије, за вријеме и послије 

утакмице.  

 

 

ПРИЈЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 

Вријеме Опис Активности судија Активности екипа 

60,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице 

Састави 

клубова 

 Тренери (или капитен) 

предају делегату-

контролору састав клуба  и 

такмичарске лиценце за 

уписане одбојкаше-ице, 

тренере, љекаре и 

физиотерапеуте.  

 

Након провјере делегат-

контролор овјерава и даје 

састав клубова 

записничару да упише у 

Записник. 

 

Клубови  се загријавају без 

лопти изван простора за 

игру. Клубови,  уколико 

желе и уз дозволу 

делегата-контролора (или 

првог судије), користе 

простор за игру за 

загријавање са или без 

лопти. 

16,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице 

 

Први и други судија 

провјеравају висину и 

затегнутост мреже, 

позицију бочних антена и 

бочних трака. 

Уколико одбојкаши-ице 

треба да промјене дресове, 

то морају учинити изван 

терена. 

 

Сви одбојкаши-ице на 

почетку званичног 

загријавања (а капитени 

приликом жријебања) 

морају имати опрему за 

утакмицу. 

 

Тренери, љекари и 

физиотерапеути морају 

бити одјевени у складу са 

актима Савеза. 

 

15,00 

минута 

прије 

почетка 

Званично 

жријебања и 

одређивање 

страна терена 

Први и други судија долазе 

у зону испред записничког 

стола. 

 

Капитени оба клуба  

долазе у зону испред 

записничког стола. 
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утакмице Врши се жријебање након 

чега први судија 

обавјештава записничара и 

делегата-контролора о 

исходу жријебања. 

Након жријебања капитени 

и тренери потписују 

Записник. Уколико 

капитен није присутан или 

не жели потписати 

Записник, клуб  не може да 

наступи. Уколико први 

тренер не жели да потпише 

Записник биће одстрањен. 

 

Након потписивања 

Записника клубови  се 

враћају на клупе. 

 

Тренери односе остатак 

опреме, уколико постоји, 

иза клупе  

14,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице 

Званично 

загријавање 

на мрежи 

Први судија звиждуком 

означава почетак 

званичног загријавања на 

мрежи – 5 минута за сваку 

екипу (прво екипа која има 

први сервис) или 10 

минута заједно. 

 

Током званичног 

загријавања судије 

провјеравају лопте за игру, 

таблице за замјену играча 

и сву осталу опрему 

неопходну за одигравање 

утакмице (Записник, 

звучне сигнале, униформе, 

итд.). 

 

Судије дају све потребне 

инструкције 

записничарима, линијским 

судијама, скупљачима 

лопти, брисачима пода, 

итд. 

 

Такође морају прегледати 

резервну опрему. 

Оба клуба започињу са 

загријавањем на мрежи. 

12,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице 

Листићи на 

поставу 

Први тренер или капитен 

сваке екипе предаје двије 

копије листића за поставу 

другом судији који их 

предаје делегату-

контролору. 

Оба тренера или капитена 

сваког клуба, предаје двије 

копије листаћа за поставу 

другом судији. 
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Делегат-контролор један 

примјерак предаје 

записничару. 

 

Записничар уписује 

почетне поставе у 

Записник и предаје 

листиће за поставу другом 

судији. 

 

Делегат-контолор је једина 

овлаштена особа која има 

право да листиће са 

поставама достави ТВ 

екипи, званичном 

статистичару и 

официјелном спикеру. 

 

Други судија, прије првог 

сета, провјерава да ли је 

записничар навео број и 

име либеро играча на 

мјесто за то предвиђено у 

Записнику. 

04,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице 

Завршетак 

званичног 

загријавања 

Први судија звиждуком 

означава завршетак 

званичног загријавања 

екипа. 

 

Судије траже дозволу од 

делегата-контролора да 

почну утакмицу. 

По завршетку загријавања 

одбојкаши-ице се враћају 

на своје клупе. 

 

03,30 

минута 

прије 

почетка 

утакмице 

Судије, 

линијске 

судије (у 

пратњи дјеце 

уколико су 

присутна) и 

екипе 

спремни су за 

улазак на 

терен 

 

Судије, 

линијске 

судије (у 

пратњи дјеце 

уколико су 

присутна) и 

Први судија звиждуком даје знак. Дванаест одбојкаша-

ица оба клуба заједно са судијама, линијским судијама 

(у пратњи са дјецом уколико су присутна) улазе на 

терен, постројавају се на средини терена окенути према 

ТВ камери.  
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екипе улазе на 

терен 

Камера се поставља на страни гдје је записнички сто, 

односно према публици, уколико је гледалиште само са 

једне бочне стране терена. 

03,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице 

Најава 

утакмице 

На звиждук првог судије, 

судије и линијске судије 

одлазе до средине терена, 

вертикално уз мрежу, 

окрећући се према 

записничком столу или 

главној ТВ камери. 

 

Спикер најављује 

утакмицу. 

 

Након најаве утакмице, 

први судија звиждуком 

даје знак одбојкашима-

цама које се рукују. 

 

Судије одлазе до 

записничког стола. 

На звиждук првог судије, 

12 одбојкаша-ица оба 

клуба  улазе на терен, 

постројавају се линеарно 

на средини терена, 

окренути према 

записничком столу или 

главној ТВ камери. 

 

Одбојкаши-ице оба клуба  

се рукују код мреже, након 

чега одлазе на своје клупе. 

 

Тренер, помоћни тренер, 

љекар, физиотерапеут, 6 

одбојкаша-ица и први 

либеро остају на клупи 

ради појединачног 

представљања, док 

резервни одбојкаши-ице 

могу остати близу своје 

клупе или у простору за 

загријавање. 

02,30 

минута 

прије 

почетка 

утакмице 

Представљање 

судија 

утакмице 

 

Представљање 

почетних 

постава, првог 

либера и 

тренера 

Судије од записничког 

стола одлазе до средине 

терена непосредно уз 

мрежу, лицем окренути 

према записничком столу.  

 

Приликом представљања 

од стране спикера судија 

прави искорак напријед и 

наклон главе према 

публици и записничком 

столу. 

 

Након најаве сваки 

одбојкаш-ица из почетне 

поставе и либеро играч 

гостујућег клуба  улазе у 

терен поздрављајући 

публику махањем руку. 

Први и други тренер стоје 

и након представљања 

поздрављају публику 

подизањем руке/руку. 

 

Након тога поступак се 

понавља са домаћим 
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Након представљња од 

стране спикера, први 

судија иде на судијску 

платформу, а други судија 

стоји у простору испред 

записничког стола. 

 

Спикер представља имена 

и бројеве одбојкаша-ица из 

почетне поставе, либеро 

играча и тренера. 

 

 

клубом. 

 

Остали чланови клуба биће 

представљени током 

утакмице када буду 

улазили на терен као 

замјене. 

  

Други судија додаје двије 

лопте скупљачима лопти. 

 

Провјерава почетне 

поставе одбојкаша-ица у 

складу са листићима 

почетних постава. 

 

Провјерава са 

записничаром да ли је он 

такођер завршио са 

провјером и да ли је 

спреман за почетак 

утакмице. 

 

По добивању потврдног 

одговора додаје лопту 

одбојкашу-ици који-а 

сервира. 

 

00,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице 

 

Други судија даје знак 

првом судији користећи 

званични судијски знак да 

су клубови спремни за 

почетак утакмице. 

 

Први судија звиждуком 

даје одобрење за извођење 

првог сервиса на утакмици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

ТОКОМ УТАКМИЦЕ 

 

ИНТЕРВАЛИ (Правило 18): 
 

- Екипе: 

o По завршетку сваког сета, 6 одбојкаша-ица обје екипе на терену постројавају се 

иза линије сервиса на својим странама терена. 

o На знак првог судије, екипе мјењају стране терена (Правило 18.2.1); у моменту 

када пролазе поред стубова директно настављају до својих клупа. 

 

- Записничар: 

o У тренутку када судије звиждуком означе крај последњег надигравања у сету, 

записничар мора започети са мјерењем паузе између два сета. 

o На 2,30м други судија даје знак звиждуком или записничар притишће базер. 

 

- Екипе – 2,30м: 

o На знак другог судије, 6 одбојкаша-ица уписаних у листиће за почетну поставу 

улазе директно на терен. 

 

- Судије – 2,30м: 

o Други судија провјерава почетне поставе одбојкаша-ица и упоређује их са 

позицијама назначеним у листићима на поставу. 

o Скупљач лопти тада додаје лопту одбојкашу-ици који-а сервира. На почетку 

првог и петог сета лопту одбојкашу-ици који-а сервира додаје други судија. 

 

- Судије – 3,00м: 

o Први судија звиждуком даје знак за извођење сервиса. 

 

ИНТЕРВАЛ ОДЛУЧУЈУЋЕГ (ПЕТОГ) СЕТА 

 

- Екипе: 

o По завршетку сета који претходи одлучујућем сету, 6 одбојкаша-ица оба клуба 

на терену постројавају се иза линије сервиса на својим странама терена. На знак 

првог судије, одбојкаши-ице директно одлазе до својих клупа. 

o Капитени оба клуба прилазе записничком столу како би се обавило жријебање. 

 

- Судије: 

o По завршетку сета који претходи одлучујућем сету, судије прилазе записничком 

столу како би обавили жријебање. 

 

ПО ЗАВРШЕТКУ УТАКМИЦЕ 

 

- Екипе: 

o По завршетку утакмице 6 одбојкаша-ица оба клуба на терену постројавају се иза 

линије сервиса на својим странама терена. 

o На знак првог судије сви одбојкаши-ице се рукују непосредно уз мрежу, рукују 

се и захваљују особљу на терену (скупљачима лопти и брисачима терена) који су 

постројени уз линију сервиса са обје стране терена. 

o Одбојкаши-ице напуштају терен за игру и одлазе према својим клупама. 
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- Судије: 

o Судије се постављају уз бочне линије уз мрежу код постоља за првог судију. 

Након руковања са одбојкашима-ицама одлазе до записничког стола ради 

окончања административних послова. 

 

 

НАПОМЕНА 

- Посао судија још није завршен! Они морају да надгледају понашање учесника у 

такмичењу, након последњег звиждука на утакмици како би осигурали да се сви 

учесници спортски понашају све док сви учесници не напусте простор за игру и 

контролни простор у такмичарској дворани. 

- Свако неспортско понашање након последњег звиждука на утакмици мора бити 

пријављено делегату-контролору и забиљежено у Записник. По потреби, 

написаће се посебан извјештај од стране судија и исти ће се доставити директору 

такмичења ОС РС у року од 24 сата од тог инцидента. 

 

- Особље на терену: 

o По завршетку утакмице одлазе до линије сервиса. 

o Постројавају се окренути лицем према мрежи и чекају одбојкаше-ице који ће се 

руковати са њима. 

 

ФЕР ПЛЕЈ ПРОТОКОЛ НАКОН УТАКМИЦЕ 

СА СКУПЉАЧИМА ЛОПТИ И БРИСАЧИМА ТЕРЕНА 

 

 


