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1. УВОД 

 

Овај Протокол за додјелу награда и затварање финалних 

одбојкашких турнира Одбојкашког савеза Републике Српске описује 

процедуре везане за такмичење Куп-а РС и такмичење млађих категорија 

ОС РС. Током церемоније награђивања и затварања финала Купа морају 

бити присутне првопласирана и другопласирани клуб,  а на затварању 

финала млађих категорија морају бити присутне првопласирани, 

другопласирани и трећепласирани клуб  и одбојкаши-ице добитници 

појединачних награда.  

 

Церемонија је подјељена на два дијела: 

- Додјела награда за најбоље одбојкаше-ице. 

- Додјела награда за првопласиране и другопласиране клубове  

учеснице финала КУП-а. 

- Додјела награда за првопласирану, другопласиране и 

трећепласиране  клубове  учеснице турнира млађих категорија. 

 

Само одбојкаши-ице уписани у Записник и тренер клуба  имају право 

присуствовати церемонији додјеле награда и затварања турнира. Само тим 

особама уручују се награде током церемонија награђивања. Преостали дио 

медаља предаје се тренеру клуба  који их касније дистрибуира осталим 

члановима клуба. Било какве промјене или укључивање других особа у 

церемонију награђивања у искључивој су надлежности делегата-

контролора утакмице и/или званичног представника Одбојкашког савеза 

Републике Српске на тој утакмици.  

 

 Комплетну церемонију додјеле награде и затварања турнира води 

официјелни спикер утакмице/турнира у складу са овим Протоколом. 

 
ОПРЕМА ПОТРЕБНА ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕРЕМОНИЈЕ ДОДЈЕЛЕ НАГРАДА И 

ЗАТВАРАЊА ТУРНИРА И ФИНАЛА КУПА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

а) Два подијума слиједећих димензија (обезбјеђује организатор 

турнира): 

- Први подијум 9,5 м дужине, 0,50 м ширине и 0,50 м висине. 

- Други подијум 9,5 м дужине, 0,50 м ширине и 0,40 м висине. 

б) У случају немогућности кориштења подијума потребно је 

обезбиједити три црвене итисон стазе минималних димензија 10 м 

дужине и 1 м ширине (обезбјеђује организатор турнира).  

в) Комплетан сет медаља за клубове (20 златних и 20 сребрених 

медаља) за финалисте Купа обезбјеђује ОС РС. 
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г) Комплетан сет медања за клубове (17 златних, 17 сребрених и 17 

бронзаних медаља). За млађе категорије обезбјеђује ОС РС. 

Двије (три) „тацне“ на које ће се поставити медаље за првопласирани,  

другопласирани и трећепласирани клуб.  

a) Пехар за  побједника Купа и финалног турнира млађих категорија 

(обезбјеђује ОС РС). 

б) Награде за најбоље одбојкаше-ице турнира – обезбјеђује 

организатор турнира. 

в) Двије (три) табле са називима првопласираног, другопласираног и 

трећепласираног клуба  димензија 0,70 м x 0,30 м за свечани дефиле 

(обезбјеђује организатор турнира). 

 

2. ОСОБЉЕ ПОТРЕБНО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦЕРЕМОНИЈЕ 

ДОДЈЕЛЕ НАГРАДА И ЗАТВАРАЊА ФИНАЛА КУПА И 

ФИНАЛНИХ ТУРНИРА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 

 

Спикер са искуством у преносу одбојкашких утакмица. 

a) Представник домаћина турнира који ће преузети улогу водитеља 

церемоније и који ће координирати кретање и позиционирање 

особа укључених у церемонију у складу са овим Протоколом. 

б) Три хостесе које ће носити „тацне“ са медаљама и пехар за 

     побједника турнира. 

         в) Двије (три) особе које ће носити табле на називима клубова  

              учесника  у церемонији додјеле награда и предводити исте 

              до мјеста на којем ће се обавити постројавање и додјела награда. 

         г) Техничко особље (5 особа) за припрему и намјештање опреме за 

             церемонију. 

         д) Званични фотограф. 

 

 

3. ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Током финалне утакмице: 

a) Водитељ церемоније:  

- провјерава да ли је сва опрема и особље потребно за спровођење 

церемоније спремно.  

- Са хостесама провјерава медаље и пехаре. 

- Даје упуте особама које ће уручивати медаље и пехар да се 

приликом уручења награда окрену према камери (у случају 

преноса утакмица путем ТВ), односно према фотографу. 

- Даје све потребне инструкције спикеру који ће најављивати и 

водити активности везане за церемонију додјеле награда и 

затварања турнира. 
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b) Организатор финалног турнира обавјештава официјелног спикера, 

делегата-контролора и званичног представника ОС РС о именима 

особа које ће додијелити медаље првопласираном, 

другопласираном и трећепласираном клубу.   

 

 

Одмах по завршетку утакмице-а: 

Оног момента када одбојкаши-ице који су играли финалну или 

последњу утакмицу финалног турнира напусте терен; 

а) Спикер тражи од гледалаца да остану на својим мјестима током 

периода припреме за церемонију додјеле награда и затварања 

турнира. 

б) Техничко особље: 

- Демонтира и односи опрему потребну за одигравање утакмице 

(стубове, мрежу и судијску столицу). 

- Поставља подијуме или црвене итисон стазе у складу са нацртом 

представљеним у овом Птотоколу.  

в) Водитељ церемоније: 

- Провјерава присуство свих одбојкаша-ица који морају бити 

обучени у дресове. 

- Даје инструкције првопласираном, другопласираном и 

трећепласираном клубу о редослиједу уласка на терен током 

церемоније (тренер на челу колоне, иза њега остали одбојкаши-

ице и на крају капитен клуба).   

- Даје инструкцију носачима табли са именима клубова куда да се 

крећу током предвођења клубова.  

г) Хостесе заузимају позицију уз сто на којем се налазе медаље и 

пехар. 

 

4. ЗВАНИЧНИ ПОЧЕТАК ЦЕРЕМОНИЈЕ 

 

Б

р. 
Почетак Званични спикер Дешавање 

1 

Одмах по 

завршетку 

утакмице 

Званични спикер најављује 

припрему за церемонију: 

 

„Даме и господо. Молимо 

да останете на својим 

мјестима; убрзо ћемо 

започети са церемонијом 

додјеле награда и медаља за 

првопласирани, 

другопласирани  и 

Клубови  одлазе до 

својих клупа. 

 

Техничко особље 

намјешта опрему за 

церемонију у складу 

са нацртом 

представљеним у 

овом Протоколу. 
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трећепласирани клуб  

учесник  

______________________ 

(назив такмичења).“ 

2   

Сви учесници који ће 

додјељивати награде 

одлазе до 

записничког стола. 

3 

Церемонија 

започиње одмах 

када се све 

припреми и 

када су сви 

учесници 

спремни 

 

Сви учесници који ће 

додјељивати награде 

ступају на црвену 

итисон стазу. 

4  

Званчни спикер најављује 

почетак церемоније: 

 

„Церемонија додјеле 

награда и затварања 

________________ 

(назив такмичења) у 

организацији Одбојкашког 

савеза Републике Српске и 

Одбојкашог клуба 

___________ 

(клуб домаћин тутнира)“.  

 

5  

Спикер најављује. 

 

„Даме и господо сада ћемо 

представити најбољег 

одбојкаша-ицу турнира. За 

најбољег одбојкаша-ицу 

проглашен-а је 

_______________ (име и 

презиме) из _____________ 

(име клуба одбојкаша-ице). 

Награду најбољем 

одбојкашу-ици ће уручити 

__________ (име, презиме и 

функција особе)“. 

Особа која уручије 

награду најбољем 

одбојкашу-ици у 

пратњи хостесе 

прилази централном 

мјесту на 

подијуму/црвеној 

итисон стази и 

уручује награду. 

 

Одбојкаш-ица у 

пратњи хостесе 

прилази 

подијуму/црвеној 

итисон стази, прима 

награду и у пратњи 
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хостесе одлази до 

своје екипе. 

6 

Одмах након 

церемоније 

додјељивања 

награде за 

најбољег 

одбојкаша-ицу. 

Спикер најављује: 

 

„Даме и господо, сада ћемо 

започети са церемонијом 

додјеле награда 

првопласираном , 

другопласираном и 

трећепласираном клубу  

такмичења ____________ 

(назив такмичења)“. 

 Клубови  су спремни 

за излазак према 

подијуму /црвеној 

итисон стази. 

7 

Првопласирана  

другопласирана 

трећепласирана 

екипа корача 

иза носитеља 

табле  са 

натписом имена 

клуба  и 

постројава се 

иза подијума 

или на црвену 

итисон стазу. 

Спикер најављује слиједеће: 

„Трећепласирани клуб  

финалног 

турнира____________ јесте 

Одбојкашки клуб 

____________ (име клуба)“. 

(назив такмичења) 

„Другопласирани клуб Купа 

РС / финалног турнира 

____________ (назив 

такмичења) јесте 

Одбојкашки клуб 

____________ (име клуба)“. 

 

„Првопласирани клуб Купа 

РС / финалног турнира 

____________ (назив 

такмичења) јесте 

Одбојкашки клуб 

____________ (име клуба)“. 

Екипе улазе на терен 

предвођена 

носитељом табле са 

именом екипе и 

постројавају се иза 

подијума или на 

црвену итисон стазу. 

8  

Спикер најављује слиједеће: 

„Даме и господо, медаље 

трећепласираном клубу  

финалног турнира 

_____________(назив 

такмичења) уручиће  

____________(име, презиме 

и функција особе)“. 

„Даме и господо, медаље 

другопласираном клубу 

Купа РС/ финалног турнира 

Особа која уручује 

бронзане медаље у 

пратњи хостесе 

прилази 

подијуму/црвеној 

итисон стази и 

уручује медаље. 

 

Особа која уручује 

сребрене медаље у 

пратњи хостесе 
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____________ (назив 

такмичења) уручиће 

___________ (име, презиме 

и функција особе)“. 

 

„Даме и господо, медаље 

првопласираном клубу Купа  

РС/ финалног турнира 

____________ (назив 

такмичења) уручиће 

___________ (име, презиме 

и функција особе)“. 

 

Током додјеле медаља 

спикер најављује име сваког 

одбојкаша-ице. 

 

„Даме и господо, пехар 

клубу побједнику Купа 

РС/финалног турнира 

____________ (назив 

такмичења) уручиће 

___________ (име, презиме 

и функција особе)“. 

 

прилази 

подијуму/црвеној 

итисон стази и 

уручује медаље.  

 

 

Особа која уручије 

златне медаље у 

пратњи хостесе 

прилази подијуму/ 

црвеној итисон стази 

и уручује медаље. 

 

 

 

 

 

Особа која уручије 

пехар у пратњи 

хостесе прилази 

подијуму/ црвеној 

итисон стази и 

уручује пехар. 

 

 

 

По завршетку церемоније додјеле награда особе које су додјељивале 

исте одлазе црвеном итисон стазом до записничког стола, а 

првопласирани, другопласирани и трећепласирани клуб  остају да се 

сликају, дају изјаве присутним медијима и након тога напуштају терен и 

одлазе према свлачионицама. 

 

Првопласирном и другопласираном клубу учеснику финала Купа  

ОС РС  уручује се: 

- Првопласираном клубу:  20 златних медаља и побједнички пехар. 

- Другопласираном клубу:   20 сребрених медаља. 

 

Првопласирном,  другопласираном и трећепласираном клубу  

учеснику финалних одбојкашких турнира ОС РС (Млађих категорија) 

уручује се: 

 

- Првопласираном клубу:  17 златних медаља и побједнички пехар. 

- Другопласираном клубу:  17 сребрених медаља. 
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- Трећепласираном клубу:   17 бронзаних  медаља. 

 

 

 



ЗВАНИЧНИ НАЦРТ ТЕРЕНА 

ЗА ЦЕРЕМОНИЈУ ДОДЈЕЛЕ НАГРАДА И ЗАТВАРАЊА ФИНАЛА КУПА  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

(ОСНОВНА ПОСТАВКА) 
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ЗВАНИЧНИ НАЦРТ ТЕРЕНА 

ЗА ЦЕРЕМОНИЈУ ДОДЈЕЛЕ НАГРАДА И ЗАТВАРАЊА ТУРНИРА 

(ОСНОВНА ПОСТАВКА) 

 

 

 
 

 


