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ИНФОРМАЦИЈА О ЛИГАМА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА  ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

1. Првенства у лигама млађих категорија почињу 05. 09. 2020. године. Представници клубова писмене 
пријаве предају искључиво лично у канцеларији ФС Града Новог Сада, у периоду од 06. 07. 2020. године до 
17. 08. 2020. године. Пријаве морају бити оверене клупским печатом и потписане од стране овлашћеног 
лица клуба. Након 17. 08. 2020. године пријаве неће бити примане без обзира на разлог кашњења. 

 

2. Састанци пријављених клубова биће одржани у понедељак, 17. 08. 2020. године у Масариковој 25 (велика 
сала на трећем спрату). Присуство представника сваког клуба је обавезно, а термини одвојених састанака 
по лигама биће благовремено објављени у посебној вести на сајту ФС Града Новог Сада. 

 

3. Котизација по екипи за читаву такмичарску годину износи 10.000 динара (плаћа се само једном за читаву  
сезону). Котизација у пуном износу мора бити уплаћена до 17. 08. 2020. године, а за екипе које не изврше 
уплату котизације до наведеног датума сматраће се да су одустале од такмичења.  

 

4. Екипе могу да воде искључиво лиценцирани тренери, са новом тренерском легитимацијом, плаћеном 
чланарином за 2020. годину, уредним лекарским прегледом и овереном дозволом за рад. Против клуба 
чије екипе два пута наступе без лиценцираног тренера биће покренут дисциплински поступак. 

 

5. Све екипе морају имати уредно регистроване играче (плаћена чланарина за 2020. годину и важећи 

лекарски преглед). Екипе које не буду имале уредне спортске легитимације биће искључене из такмичења, 
а против клуба ће бити покренут дисциплински поступак. 

 

6. На свакој утакмици обавезно је присуство здравственог лица. Ако на утакмици не буде присутно 
здравствено лице, иста неће бити одиграна и биће регистрована службеним резултатом (3:0 пфф) у корист 

гостујуће екипе, а против домаће екипе биће покренут дисциплински поступак. Свако здравствено лице 
мора имати лиценцу издату од стране ФС Града Новог Сада или доказ о стеченом звању здравствене струке. 

 

7. Све екипе су обавезне да утакмице у својству домаћина играју у термину који су навеле у пријави за 

учешће у првенству млађих категорија. За одигравање утакмице изван овог термина важе одредбе 
следеће тачке које се односе на поступак одлагања и померања термина утакмице. 

 

8. Одлагање и померање термина утакмице могуће је само уз писмени оверен и потписан захтев и 
сагласност оба клуба који је достављен канцеларији ФС Града Новог Сада најкасније 72 часа пре утврђеног 

термина за одигравање утакмице. Оверен и потписан захтев за одлагање/померање подноси екипа који 
није у могућности да одигра утакмицу, уз обавезну оверену и потписану сагласност противничке екипе. На 
овом захтеву обавезно мора бити предложен нови термин одигравања утакмице (у року од 14 дана од 
првобитно утврђеног датума одигравања), који је усаглашен између оба клуба и комесара за такмичење 
млађих категорија. Уколико утакмица не буде одиграна у новоодређеном термину, биће регистрована 
службеним резултатом (3 : 0 пфф) против екипе која сноси кривицу на неодигравање, односно службеним 
резултатом (0 : 0, без бодова) уколико обе екипе сносе кривицу за неодигравање. Такође, против екипе која 
сноси кривицу за неодигравање утакмице биће покренут дисциплински поступак. 

 

9. Не постоји могућност одлагања првенствених утакмица због учешћа на турнирима. Екипе које учествују на 
турнирима који се одржавају у току првенства дужне су да своје првенствене утакмице одиграју искључиво 
пре термина тог турнира (у договору са противником и комесаром за такмичење), а ова одредба се односи 
како на екипу који организује турнир, тако и на екипе које учествују на том турниру. Екипа која не одигра 

првенствену утакмицу, а у термину одигравања те утакмице учествује на турниру, биће искључена из 
такмичења, а против клуба ће бити покренут дисциплински поступак. 

 

10. Екипа која два пута у току сезоне сопственом кривицом не одигра утакмицу биће, у складу са одредбама 
Дисциплинског правилника Фудбалског савеза Србије, искључена из даљег такмичења, а против клуба ће 

бити покренут дисциплински поступак. Такође, екипа која се неоправдано не појави на одигравању 
заказане утакмице дужна је да сноси трошкове противничке екипе и службених лица. 

 

11. Пропозиције такмичења за лиге млађих категорија биће објављене на сајту ФС Града Новог Сада.  
 

12. За остале информације можете се обратити комесару за такмичење Душану Барбуловићу - 064 / 644-68-37.  
 

Фудбалски савез Града Новог Сада
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ПРИЈАВА ЗА ПРВЕНСТВО МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ИГРАЧА ФС ГРАДА НОВОГ САДА                    

ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Назив клуба:  

Седиште клуба:  

Адреса клуба:  

Контакт особе:  

Контакт телефони:  

Место и терен играња:  

Пријављујемо учешће у првенству млађих категорија ФС Града Новог Сада у следећим узрастима: 

рб Назив лиге Годиште 
Време 

играња 
Тренер 

(презиме и име) 
Тренер 

(телефон) 
Број 

eкипа 

1. 
Омладинци 
„Фудбал 11“ 

2002. и млађи 
Суб. - Нед. 
_________ 

   

2. 
Кадети 
„Фудбал 11“ 

2004. и млађи 
Суб. - Нед. 
_________ 

   

3. 
Млађи кадети 
„Фудбал 11“ 

2005. и млађи 
Суб. - Нед. 
_________ 

   

4. 
Пионири 
„Фудбал 11“ 

2006. и млађи 
Суб. - Нед. 
_________ 

   

5. 
Млађи пионири 
„Фудбал 11“ 

2007. и млађи 
Суб. - Нед. 
_________ 

   

6. 
Петлићи 
„Фудбал 11“ 

2008. и млађи 
Суб. - Нед. 
_________ 

   

7. 
Лига „четири“ 
„Фуд. 9“ - „Фуд. 7“ 

2009./2010./ 
2011./2012. 

Суб. - Нед. 
_________ 

   

8. 
Млађи петлићи 
„Фудбал 9“ 

2009. и млађи 
самостална лига 

Суб. - Нед. 
_________ 

   

9. 
Полетарци 
„Фудбал 9“ 

2010. и млађи 
самостална лига 

Суб. - Нед. 
_________ 

   

10. 
Млађи полетарци 
„Фудбал 7“ 

2011. и млађи 
самостална лига 

Суб. - Нед. 
_________ 

   

11. 
Малишани 
„Фудбал 7“ 

2012. и 2013. 
самостална лига 

Суб. - Нед. 
_________ 

   

ИЗЈАВА: Изјављујемо да смо прочитали Информацију о лигама млађих категорија за такмичарску 

2020/21. годину и да ћемо се у потпуности придржавати одредби овог документа. Посебно 

изјављујемо да смо упознати са одредбама које се односе на (1) поступак одлагања утакмица, 

(2) забрану одлагања утакмица због учешћа на турнирима и (3) обавезу одигравања утакмица 

у својству домаћина у пријављеном термину, те да смо свесни санкција које су прописане за 

кршење наведених и свих осталих одредби. 

У    Председник Клуба: 

  М.П.  

Дана    
 


