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ЗИМСКА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 2021. 

САТНИЦА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА ЗА ПЕТИ ВИКЕНД 

СРЕДА – 24. ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ – СЦ „САЈМИШТЕ“ 

12:00 омладинци „Петрика“ - „Петар Пуача“  :  

СУБОТА – 27. ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ – СЦ „САЈМИШТЕ“ 

8:00 пионири „Петар Пуача“ - „Петрика“  :  

9:00 мл. пио. „1“ „Петрика“ - „ОДР“  :  

10:00 кадети „2“ „Петар Пуача“ бели - „Нови Сад 1921“ 2004  :  

11:00 мл. пио. „2“ „Проф. Болесников“ жути - „Академија Бамби“  :  

12:00 омладинци „Нови Сад 1921“ - „Славија“  :  

НЕДЕЉА – 28. ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ – СЦ „САЈМИШТЕ“ 

8:00 омладинци „Славија“ - „Петрика“  :  

9:00 мл. пио. „3“ „Проф. Болесников“ црв. - „One Team“  :  

10:00 пионири „One Team“ - „Каћ“  :  

11:00 петлићи „1“ „Војводина“ 2009 - „Дерби“  :  

12:00 петлићи „2“ „ОДР“ 2008 - „Академија Бамби“  :  

13:00 кадети „1“ „Пролетер“ - „Петар Пуача“ црвени  :  

14:00 кадети „3“ „Борац“ - „Младост“  :  

Извод из пропозиција: 

 Утакмице се играју по важећим правилима фудбалске игре за „фудбал 11 (10 + 1)“, уз 

дозвољене летеће измене у свим категоријама. 

 Утакмице омладинаца и кадета трају 2 х 30 минута, а утакмице пионира, млађих пионира 

и петлића трају 2 х 25 минута, уз минималну паузу за промену страна на полувремену. 

 Наступ „бонуса“, односно играча старијих од предвиђеног узраста, није дозвољен. 

 Екипе су обавезне да на СЦ „Сајмиште“ дођу најкасније 30 минута пре заказаног термина 

утакмице и да одмах након пресвлачења приступе загревању на слободним зеленим 

површинама, тако да тачно у заказаном термину буду спремне за почетак утакмице. 

 За сваког играча који наступа на утакмици, клубови су дужни да 20 минута пре почетка 

утакмице делегату доставе спортску легитимацију, пасош, личну карту, ђачку књижицу 

или други документ са фотографијом, на основу кога се може извршити идентификација. 
 


