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ИНФОРМАЦИЈА О ЗИМСКОЈ ЛИГИ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ЗА СЕЗОНУ 2020/2021. 
1. Зимска лига млађих категорија са сезону 2020/2021. почиње 28/29. новембра 2020. године и траје до 27/28. 

фебруара 2020. године. Представници клубова писмене пријаве могу предати лично у службеним просторијама 
ФС Града Новог Сада, у периоду од 16. октобра 2020. године до 16. новембра 2020. године. Пријаве морају бити 
оверене клупским печатом и потписане од стране овлашћеног лица клуба. 

2. Котизација по екипи износи 25.000 динара. Клубови су обавезни да приликом предаје пријаве доставе доказ о 
уплати прве рате у износу од 5.000 динара за сваку екипу коју пријављују и тај износ представља гаранцију 
учешћа на Зимској лиги. Друга рата у износу од 10.000 динара доспева 15. децембра 2020. године, док трећа рата 
у износу од 10.000 динара доспева 22. јануара 2021. године. 

3. Екипе које се пријаве за учешће на Зимској лиги и уплате прву рату, а потом пре почетка такмичења одустану од 
учешћа на Зимској лиги, немају право на повраћај уплаћеног износа. 

4. Екипе које одустрану од учешћа на Зимској лиги након почетка такмичења, а при томе су одиграле најмање 
једну утакмицу, обавезне су да плате комплетан износ котизације од 25.000 динара. За уплату котизације 
гарантује клуб који је пријавио екипу која је одустала, а уколико плаћање укупног износа не буде извршено до 22. 
јануара 2020. године, против клуба ће бити покренут дисциплински поступак. 

5. Утакмице ће судити испитане фудбалске судије, надзор над утакмицама ће вршити делегати, а организатор ће 
обезбедити присуство здравственог лица и редарске службе, уз поштовање свих мера превенције.  

6. Организатор ће обезбедити лопте за одигравање утакмица и маркере за случај да обе екипе имају исту боју 
дресова (у том случају другоименована екипа добија маркере). 

7. Екипе су дужне да, најкасније три дана пре одигравања прве утакмице, доставе списак са наведеним именом, 
презименом, датумом рођења и лекарским прегледом за све играче које пријављују за Зимску лигу. Списак 
мора бити оверен и потписан од стране председника клуба, оверен од стране медицинске установе у којој је 
извршен лекарски преглед и оверен и потписан од стране лекара који је извршио лекарски преглед. У свим 
категоријама, екипе могу пријавити највише 15 играча, а уколико екипа пријави мањи број играча, за накнадно 
допуњавање списка примењују се иста правила која важе за сачињавање и предају основног списка. 

8. Екипе су дужне да пре почетка сваке утакмице, у циљу идентификације, делегату предају спортске легитимације, 
пасоше, ђачке књижице или други лични документ са фотографијом. 

9. У свим категоријама право наступа имају искључиво играчи наведеног годишта и млађи, што значи да екипе 
немају право на „бонус“ старије играче. Девојчице у свим узрастима могу бити годину дана старије. 

10. У категоријама кадета (2004. годиште), млађих кадета (2005. годиште), пионира (2006. годиште) и млађих 
пионира (2007. годиште), утакмице Зимске лиге играју се на отвореном терену са вештачком травом на СЦ 
„Сајмиште“, а екипе у наведеним категоријама наступају са 7 (6 + 1) играча на терену за игру. 

11. У категоријама петлића (2008. годиште), млађих петлића (2009. годиште), полетараца (2010. годиште), млађих 
полетараца (2011. годиште), малишана (2012. годиште) и млађих малишана (2013. годиште), утакмице Зимске 
лиге играју се у затвореним објектима са одговарајућом квалитетном подлогом и грејањем, а екипе у наведеним 
категоријама наступају са 6 (5 + 1) играча на терену за игру. 

12. У категоријама кадета (2004. годиште), млађих кадета (2005. годиште), пионира (2006. годиште), млађих пионира 
(2007. годиште), петлића (2008. годиште) и млађих петлића (2009. годиште) утакмице трају 2 х 20 минута. 

13. У категоријама полетараца (2010. годиште), млађих полетараца (2011. годиште), малишана (2012. годиште) и 
млађих малишана (2013. годиште) утакмице трају 2 х 15 минута у регуларном делу, уз додатно ревијално 
полувреме од 10 минута које се не узима у обзир за резултат и пласман. 

14. На утакмицама који се играју на отвореном терену аут се изводи руком, са линије или иза линије. На утакмицама 
које се играју у затвореном објекту аут се изводи ногом, са линије или иза линије. 

15. У свим категоријама, голман може да баца лопту руком и испуцава ногом преко половине терена, и када је 
лопта у игри и када изводи ударац са врата. 

16. Казне за играче који крше правила игре су: искључење на 2 минута, искључење на 5 минута и искључење без 
права замене. Играч искључен без права замене аутоматски не може да наступи у наредној утакмици. 

17. Фудбалски савез Града Новог Сада не сноси одговорност у случају повреда учесника, службених лица или било 
које друге особе која присуствује Зимској лиги. 

18. Све наведене одредбе представљају пропозиције такмичења Зимске лиге. За одређивање пласмана и друга 
питања која нису регулисана, примењују се Правила фудбалске игре и прописи Фудбалског савеза Србије. 

19. За остале информације заинтересовани се могу обратити председнику Комисије за омладински фудбал 
Александру Шовљанском, позивом на следећи број мобилног телефона: 060 / 56-48-700.  

Фудбалски савез Града Новог Сада
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ПРИЈАВА ЗА ЗИМСКУ ЛИГУ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ФС ГРАДА НОВОГ САДА ЗА СЕЗОНУ 2020/2021. 

Назив клуба:  

Адреса и седиште  клуба:  

Контакт особе у клубу:  

Контакт телефони:  

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

рб Назив лиге Узраст 
Место           

одигравања 
Трајање 

утакмице 
Тренер 

(презиме и име, број телефона) 
Број 

eкипа 

1. 
Кадети 
„Фудбал 7 (6 + 1)“ 

2004.  
и млађи 

отворени терен 
(вештачка трава)        
СЦ „Сајмиште“ 

2 х 20 мин. 
 

 
 

2. 
Млађи кадети 
„Фудбал 7 (6 + 1)“ 

2005.  
и млађи 

отворени терен 
(вештачка трава)        
СЦ „Сајмиште“ 

2 х 20 мин. 
 

 
 

3. 
Пионири 
„Фудбал 7 (6 + 1)“ 

2006.  
и млађи 

отворени терен 
(вештачка трава)        
СЦ „Сајмиште“ 

2 х 20 мин. 
 

 
 

4. 
Млађи пионири 
„Фудбал 7 (6 + 1)“ 

2007.  
и млађи 

отворени терен 
(вештачка трава)        
СЦ „Сајмиште“ 

2 х 20 мин. 
 

 
 

5. 
Петлићи 
„Фудбал 6 (5 + 1)“ 

2008.  
и млађи 

затворени објекат     
са квалитетном 

подлогом и грејањем 
2 х 20 мин. 

 
 

 

6. 
Млађи петлићи 
„Фудбал 6 (5 + 1)“ 

2009.  
и млађи 

затворени објекат     
са квалитетном 

подлогом и грејањем 
2 х 20 мин. 

 
 

 

7. 
Полетарци 
„Фудбал 6 (5 + 1)“ 

2010.  
и млађи 

затворени објекат     
са квалитетном 

подлогом и грејањем 

2 х 15 мин. 
+ 1 х 10 мин. 

 
 

 

8. 
Млађи полетарци 
„Фудбал 6 (5 + 1)“ 

2011.  
и млађи 

затворени објекат     
са квалитетном 

подлогом и грејањем 

2 х 15 мин. 
+ 1 х 10 мин. 

 
 

 

9. 
Малишани 
„Фудбал 6 (5 + 1)“ 

2012.  
и млађи 

затворени објекат     
са квалитетном 

подлогом и грејањем 

2 х 15 мин. 
+ 1 х 10 мин. 

 
 

 

10. 
Млађи малишани 
„Фудбал 6 (5 + 1)“ 

2013.  
и млађи 

затворени објекат     
са квалитетном 

подлогом и грејањем 

2 х 15 мин. 
+ 1 х 10 мин. 

 
 

 

ИЗЈАВА: Изјављујемо да смо прочитали Информацију о Зимској лиги млађих категорија за сезону 

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

изјављујемо да смо упознати са одредбама које се односе на одустајање од такмичења. 

У    Председник Клуба: 

  М.П.  

Дана    
 


