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МАЛИ ФУДБАЛ - пропозиције 

Терен за игру је терен приближних димензија рукометних игралишта (подлога: трава, 
бетон, асфалт или сл.). Утакмица траје 2х10 минута са паузом у полувремену у трајању од 5 минута 
до полуфинала. Од полуфинала до краја такмичења 2x15 минута са паузом у трајању од 5 минута.  
У Записнику са утакмице се може наћи 12 играча са поменутог списку, док се на терену могу наћи 
4 играча и 1 вратар. Замена играча je током трајања утакмице. Број измена играча на једној 
утакмици није ограничен. Замењени играч може поново ући у игру током трајања утакмице на 
којој је замењен. 

Такмичење се одржава по куп-систему: у случају нерешеног резултата након истека 
регуларног времена, изводе се шестерци из залета док се не добије победник. У првој серији 
свака екипа изводи по 3 (три) шестерца наизменично а ако је и након тога резултат нерешен 
изводи се наизменично по један шестерац док се не добије победник. Правило извођења 
шестерца одређено је Правилима фудбалске игре. Спортска опрема такмичара. Обавезне патике 
без крампона. Костобрани нису обавезни (препоручују се). Екипама припада право да у својој 
пратњи током такмичења – на утакмици имају: руководиоца екипе, тренера и медицинског 
радника. 

ОДБОЈКА - пропозиције 

Такмичење се одржава по куп систему. Екипу чини 6 такмичара на терену и 6 резерви. 
Победник је екипа која победи у два сета. Победник сета је екипа која освоји 15 поена. Висина 
мреже за жене 224cm a 243cm је висина мреже за мушкарце. Такмичење се одржава по 
правилима Одбојкашког савеза Србије и Савеза за рекреативни спорт. 

СТРЕЉАШТВО - пропозиције  

Такмичење је у појединачној и екипној конкуренцији, за укупни пласман бодује се екипни 
резултат. Екипа је састављена од 3 такмичара. Гађа се на импровизованом стрелишту које мора 
бити обележено и обезбеђено да не би дошло до повређивања такмичара и публике. Даљина 
пуцања је 10 метара и такмичи се по правилнику Стрељачког савеза Србије и Савеза за 
рекреативни спорт, пуца се 2 серије по 5 дијабола и 5 дијабола проба. Пуца са се свим пушкама 
отвореног задњег нишана. Пушка не може да има оптику.  

Код одређивања појединачних пласмана бољи је онај стрелац чија је задња серија боља, у 
случају исте серије, бољи је онај ко има више центара. Такмичење се одржава према 
пропозицијама Стрељачког савеза Србије и Савеза за рекреативни спорт. Оружје које такмичару 
доносе на такмичење искључиво доносе у фотроли на ватрену линију, пушка се вади на ватреној 
линији и након гађања враћа пушку у фотролу. Забрањено је свако коришћење оружја ван 
обележеног простора за такмичење. 

ШАХ -  пропозиције 

Mушку екипу чини 4 такмичара а женску екипу чини 3 такмичарке. Број кола 5 
компијутерско паровање на дан такмичења. Број табли 4 + 2 резервне.Женске екипе играју на 3 
табле. Темпо игре: 20 мин. По играчу (40 мин за целу партију). Шах се игра по пропозицијама 
Шаховског савеза Србије и Савеза за рекреативни спорт. 

  



КРОС - пропозиције 

Такмичење се одржава у екпиној и појединачној конкуренцији. Дужина стазе је од 800-
1200 м. за жене и 1200-1500 м. за мушкарце. Свака екипа има право на неограничен број 
такмичара, а за екипни пласман рачунају се прва четири такмичара из једне екипе Бодовање 
екипе се врши тако што се саберу сви најбољи пласмани та четири такмичара. Такмичење се 
одржава према пропозицијама Савеза за рекреативни спорт. Сваки такмичар мора имати листић 
на коме су читко исписани подаци: име и презиме,месна заједница. 

НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА -  пропозиције 

Такмичење се одржава по куп систему. Победничка је она екипа која оствари две победе у 
мечу. Екипу чини 10 такмичара, 6 такмичара вуче конопац. У току пауза између надвлачења 
могућа измена такмичара. Пауза између првог и другог надвлачења је 2 минута а између друго и 
трећег 3 минута. Конопац је дужине од 15 до 20 метара, на средини конопца се налази црвена 
заставица. Простор за надвлачење је 24 са 10 метара (оквирно). Линије са које стартују екипе се 
налазе на удаљености од 2 метра од централне линије. Задњи такмичар може да се ''опаше'' 
конопцем. Судија означава звиждуком почетак и крај меча. Такмичење се одржава према 
пропозицијама Савеза за рекреативни спорт. 

СКОК У ДАЉ ИЗ МЕСТА - пропозиције 

Такмичење је у појединачној и екипној конкуренцији, за укупни пласман бодује се екипни 
резултат. Сваки такмичар има право на два скока, од којих се најбољи резултат рачуна. Скаче се на 
меканој, травнатој површини или у песак. Свака екипа има право на неограничен број такмичара, 
а у пласман за екипно проглашење победника улазе прва четири такмичара из једне месне 
заједнице. Бодовање екипе се врши тако што се саберу сви најбољи пласмани та четири 
такмичара. Такмичење се одржава према пропозицијама Савеза за рекреативни спорт.  

БАЦАЊЕ КАМЕНА СА РАМЕНА - пропозиције 

Такмичење је у појединачној и екипној конкуренцији, за укупни пласман бодује се екипни 
резултат. Сваки такмичар има право на два бацања, од којих се најбољи резултат рачуна. Баца се 
из круга или сегмента чији је пречник 2 метра. Свака екипа има право на неограничен број 
такмичара, а у пласман за екипно проглашење победника улазе прва четири такмичара из једне 
месне заједнице. Бодовање екипе се врши тако што се саберу сви најбољи пласмани та четири 
такмичара. Сваки излазак из сегмента се сматра као неуспешан покушај. Такмичење се одржава 
према пропозицијама Савеза за рекреативни спорт. 
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