
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

за организацију Финала Купа и финалних одбојкашких 

турнира такмичењa  млађих категорија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЈЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ/ТУРНИРА 

 

Вријеме Опис Активности судија Активности екипа 

50,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице/ 

турнира 

 

Службена лица Финала 

Купа и финалних 

турнира морају такође 

бити у опреми за 

суђење и у близини 

клубова спремних за 

постројавање. 

 

Морају бити у 

комплетној спортској 

опреми ван простора за 

игру (сви клубови  у 

тренеркама или сви 

клубови  у спортској 

опреми у којој ће 

играти утакмице). 

Испред сваког клуба  

треба да буду пионир-

ка у спортској опреми 

или у народној ношњи 

(колико клубова толико 

пионир-ка једнообразно 

обучених). Они морају 

у рукама имати 

једообразне табле на 

којима је исписан назив 

клуба испред којег 

стоји. 

45,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице/ 

турнира 

 

Послије клубова 

официјелни спикер 

представља судијски 

колегији, који 

предвођен пиониром-

ком  дефилује до 

предвиђеног мјеста на 

терену. 

 

Официјелни спикер по 

утврђеном редослиједу 

позива клубове  да 

изађу на одбојкашки 

терен (домаћин турнира 

увјек излази последњи). 

Пионир-ка задужен-а за 

клуб  предводи клуб  

утврђеном путањом до 

терена и мјеста 

предвиђеног за тај клуб.   

Послије пионира-ке у 

колони иде капитен 

екипе, затим остали 

играчи, тренери и на 

крају службени 

представници клуба. 

Док одбојкаши-ице 

излазе на одређено 

мјесто на терену, 

официјелни спикер 



представља клуб  

говорећи о његовој  

историји, резултатима и 

обавезно представља 

спонзора клуба  

уколико га има. 

 

40,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице/ 

турнира 

 

Официјелни спикер 

пушта на разглас 

химну Републике 

Српске. 

Службена лица окрећу 
се према застави 

Републике Српске и 
слушају химну. 

Официјелни спикер 

пушта на разглас химну 

Републике Српске. 

Постројни учесници 

такмичења, окрећу се 

према застави 

Републике Српске и 
слушају химну. 
 

38,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице/ 

турнира 

  

Официјелни спикер 

позива именом, 

презименом и 

функцијом лице које је 

раније од стране 

домаћина – техничког 

организатора турнира 

договорено да отвори 

турнир (представник 

опстине, клуба 

домаћина или неко 

трећи). 

Официјелни спикер је 

дужан да створи услове 

да лице које отвара 

турнир буде окренуто 

екипама, има микрофон 

испред себе (не може то 

лице држати 

микрофон), те да се чује 

шта говори и види. 

 

35,00 

минута 

прије 

почетка 

утакмице/ 

турнира 

  

Клубови напуштају 

простор за игру на исти 

начин како су и дошли 

на терен. 

Док клубови напуштају 

терен, официјелни 

спикер представља 



такмичење (како су  

клубови стигли до 

финала, које је 

такмичење по реду, ко 

су досадашњи 

побједници тих 

такмичења, спонзоре 

финала и спонзоре 

Савеза). 

 

30,00 

минуте 

прије 

почетка 

утакмице/ 

турнира 

 

 

У исто вријеме на 

терен излазе и 

службена лица 

делегирана да суде ту 

утакмицу (од тога 

тренутка проводи се 

протокол утакмице 

одбојкашких 

такмичења). 

 

На терен излазе 

клубови жријебом 

одређене да играју 

финалну утакмицу или 

прву утакмицу на 

турниру, 

 (од тога тренутка 

проводи се протокол 

утакмице одбојкашких 

такмичења). 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Протокол отварања финалног турнира, на исти начин се може обавити и 

након одигране прве утакмице, ако домаћин уз сагласност делегата 

оцијени да је то адекватније због већег присуства гледалаца или неког 

другог оправданог разлога. 

 

 

 

             ПО ЗАВРШЕТКУ УТАКМИЦЕ - ТУРНИРА 

03,00  

минуте по 

завршетку 

финалне 

утакмице 

или 

последње 

утакмице 

финалног 

турнира 

  

Понавља се на исти 

начин дио Протокола из 

отварања финала 

 
 

 

10,00 

минуте по 

завршетку 

  

Десно до записничког 

стола стоје три 

пионира-ке у спортској 



финалне 

утакмице 

или 

последње 

утакмице 

финалног 

турнира 

опреми или народној 

ношњи са украшеним 

тацнама на којима су 

медаље.  
Официјелни спикер 

позива лица која су 

раније у писаној форми 

достављена спикеру да 

уручи признања 

следећим редослиједом: 

1. Награда најбољем 

одбојкашу-ици 

финалне 

утакмице Купа 

или турнира 

уколико је иста 

предвиђена на 

основу понуде из 

конкурса, 

2. Награда 

побједнику Купа 

или турнира 

уколико је иста 

предвиђена на 

основу понуде из 

конкурса, 

3. бронзане медаље 

4. сребрене медаље 

5. златне медаље 

6. пехар намијењен 

побједнику 

такмичења 

 
 

 

Пехар ОС РС побједнику у такмичењу уручује предсједник ОС РС (то 

право може пренијети на другог представника ОС РС) и тим чином Финале 

Купа или финални турнир млађих категорија се сматра затвореним (није 

предвиђено затварање турнира обраћањем). 

 

НАПОМЕНА: 

 церемонији затварања није обавезан присуствовати четвртопласирани 

клуб на турниру. 

 клуб домаћин је дужан 10 дана прије одигравања Финала Купа  или 

финалног турнира млађих категорија, доставити директору такмичења 

ОС РС Програм организације Финала Купа или финалног турнира у 



складу са Правилником о такмичењу ОС РС и Препозицијама 

такмичења и овим Протоколом. 

 директор такмичења ОС РС ће 5 дана прије почетка Финала Купа или 

финалног  турнира обавијестити клуб – техничког организатора  о 

званичним представницима ОС РС на Финалу Купа или финалном 

турниру.  

 Све утакмице на финалном турноиру треба да почну у заказано 

вријеме. Ако се деси да утакмица касни из било ког разлога, овај 

Протокол ће почети када се терен и екипе спреме за игру. Делегат 

(врховни судија турнира) ће обавијестити тренере или званичне 

представнике клубова о разлозима кашњења и почетка турнира. 

 

Саставни дио овог Протокола је Протокол за додјелу признања, награда и 

затварања финалних одбојкашких турнира ОС РСу млађим категоријама и 

Финала Купа.  

Непоштовање овог Протокола санкционисати ће се у складу са 

Правилником о дисциплинској одговорности, а клуб домаћин који прекрши 

Протокол неће бити домаћин ни једног турнира у наредне четири 

такмичарске сезоне.   


