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ПОШТОВАНИ УЧЕСНИЦИ 33. ДРИНСКЕ 
ЕЛЕКТРИЈАДЕ „ЛОЗНИЦА 2019“ 

 
 
 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЕПС-ОДС ЛОЗНИЦА“ КАО ОРГАНИЗАТОР ВАМ 
ЖЕЛИ ДОБРОДОШЛИЦУ 

 
 
 
 

ЖЕЛИМО ВАМ ПРИЈАТАН БОРАВАК У ЛОЗНИЦИ И ПУНО УСПЕХА У 
ДАНАШЊЕМ ТАКМИЧЕЊУ 

 
 
 

САТНИЦА:  
Доручак: од 800 до 900 h у оквиру комплекса СЦ Лагатор  

Отварање игара: у 900 h у оквиру комплекса СЦ Лагатор 

Почетак такмичења: у 930 h  

Ручак: „роштиљ“ у оквиру комплекса СЦ Лагатор 

Вечера: од 1800 h у свечаној сали ЛАРА 
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 О ДОМАЋИНУ ИГАРА 
 

ЛОЗНИЦА 
Лозница је град за који туристи кажу да је посебан, да има душу, а ми кажемо да је за слово испред свих . 
Налази се у западном делу Србије, у подножју планине Гучево, на десној обали реке Дрине, у близини границе са 
Босном и Херцеговином . Лозница је природни, привредни, саобраћајни, културни и туристички центар овог дела 
Подриња. 
Са око 80000 становника у 54 насељена места, простире са на површини од 612km2 и налази се на надморској 
висини од 142m, клима је блага, континентална. 
Вода је питка и високог квалитета уз обиље водотокова и извора као и две бање са природним изворима 
минерално-сумпоровите воде. 
Један град није само насеобина и територија, то су пре свега људи, ствараоци, култура. Лозничани су 
гостопримљиви и привржени свом завичају, поносни на своју историју и брину о очувању традиције и културе , 
говоре најчистији српски књижевни језик и пишу ћирилицом. 

 
Туризам је један од носилаца развоја града,а туристичку понуду чине четири подручја: културно-
историјско наслеђе, бање, планине и реке. 
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БАЊЕ 
 

Бања Ковиљача  

Убраја се  у најпризнатије бање у земљи и једно је од најстаријих и најпосећенијих лечилишта , поседује 

два природна лековита чиниоца: термоминералну воду и пелоид-лековито блато . Успешно лечи 

реуматична обољења, обољења коштано-зглобног система , дискус хернију , остеопорозу , 

посттрауматска стања , лакша оштећења централног нервног система , гојазност , стерилитет , поједине 

гинеколошке и кожне болести . Специјална болница за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи је елитна 

здравствена установа у којој се спроводи програм медицинске рехабилитације и лечења као и 

програми  дијагностике и  превенције . У склопу ове болнице налази се и одељење за рехабилитацију 

деце које је прво такве врсте у земљи.   
   

Бањски парк се простире на површини од 40 ha , по 
величини је други парк у Србији , сам центар парка 
чини грандиозна фонтана . Најлепши и најзначајнији 
објекат је бањска дворана Кур-салон, симбол бање, 
отворен 1932.год под покровитељством  краља 
Александра Карађорђевића па ову  бању зато зову и“ 
Краљевска Бања“,  а због раскошних природних 
лепота заслужено носи назив “Подрињска лепотица„ 
.  Од осталих објеката посебну вредност имају 
сумпорно купатило „Краља Петра Првог“, блатно 
купатило и бањске виле: Херцеговина, Далмација, 
Босна, Ковиљача, Београд и остале од којих је око 80 
заштићено и чувају тајне и дух прохујалих времена. 

 

 

Бања Бадања 

Удаљена је  од Лознице 33km, мање је позната али изузетно лековита. То је савршено место за све који 

желе мир у природи, далеко од градске вреве. Лековита вода је богата гвожђем и сумпором и користи се 

за лечење купањем и пијењем. У овој бањи се лече болести локомоторног апарата, реуматизма, 

псоријазе и  стерилитет. 
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ПЛАНИНЕ 

Гучево  

је планина која поред свог историјског значаја, пружа идеалне 
услове за развој спортско-рекреативног и излетничког туризма . На 
Црном врху ( 779m) налази се спомен костурница око које је уређен 
видиковац са којег се пружа предиван поглед ка Бањи Ковиљачи, 
Лозници и   Дрини. 
Спој нетакнуте природе,густе букове шуме ,  чистог ваздуха, 
уређених стаза и терена као и угоститељске понуде чине да ова 
планина постаје све атрактивнија за пешаке, планинаре, 
бициклисте, бајкере, џипове, екстремне спортове, параглајдинг, 
превентивне здравствене програме, скупљање лековитог 
биља,јестивих гљива и шумских плодова,излетнички туризам, 

припреме спортиста , извиђаче , рекреативну наставу за ђаке , едукације и тим билдинге.  
Посебно задовољство нуди љубитељима  лова који овде могу пронаћи зеца, лисицу, фазана, вука, срну, дивљу 
свињу. 
 
Цер  
je планина која је име добила по бројним стаблима дрвета цер , има пуно зеленила , листопадног дрвећа и 
ниског растиња . Такође пружа идеалне услове за активан одмор и авантуристички туризам . 
 

ТРШИЋ 

Село Тршић је родно место Вука Стефановића Караџића, 

реформатора српског језика и писма,  налази се на 7km од 

Лознице. Цео комплекс представља својеврстан музеј на 

отвореном и има посебну културну и туристичку вредност, 

кроз њега протиче речица Жеравија.  У њему се налазе Музеј 

језика и писма, Галерија, Гостинска кућа, калиграфска 

радионица, Музеј Вукових сабора, Кућа писаца, црква брвнара 

Светог Архангела Гаврила, вајати у којима су смештене 

радионице за  старе занате. Као посебна целина у оквиру 

комплекса издваја се Вуково имање на ком се налази Вукова 

спомен кућа. 

Тршић је највише посећен за време традиционалних манифестација – Вуков сабор и Ђачки Вуков сабор 

и у време  ђачких екскурзија. Током лета и викендом то је омиљено излетиште Лозничана и других 

љубитеља природе и Вуковог дела. 
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ПРОПОЗИЦИЈЕ И РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА 

33. ДРИНСКЕ ЕЛЕКТРИЈАДЕ 
 
 

ЗА СВАКУ ДИСЦПЛИНУ СУ ИЗВУЧЕНИ ЈЕДИНСТВЕНИ ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ИЗВРШЕНО 
ИЗВЛАЧЕЊЕ И ПО КОЈИМА ЋЕ СЕ ЕКИПЕ ТАКМИЧИТИ. 

ПРАВО НАСТУПА ЗА НЕКУ ОД ЕКИПА ИМАЈУ САМО ЧЛАНОВИ ПРЕДМЕТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈИ СУ 
ПРИЈАВЉЕНИ ПРЕ ПОЧЕТКА ТАКМИЧЕЊА. 

 

 

СПИСАК ТАКМИЧАРСКИХ ДИСЦИПЛИНА 

 

1. ЕЛЕКТРИЧАРСКА ДИСЦИПЛИНА 
2. МАЛИ ФУДБАЛ 
3. ОДБОЈКА (М) 
4. ОДБОЈКА (Ж) 
5. СТОНИ ТЕНИС (М) 
6. СТОНИ ТЕНИС (Ж) 
7. ШАХ 
8. НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА 
9. СТРЕЉАШТВО (М) 
10. СТРЕЉАШТВО (Ж) 
11. ПИКАДО 
12. БАСКЕТ „3 на 3“ 
13. АТЛЕТИКА – 400 м 
14. АТЛЕТИКА – Скок у даљ 
15. СПРЕМАЊЕ КОТЛИЋА 
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1. ЕЛЕКТРИЧАРСКА ДИСЦИПЛИНА  
 

Такмичење се одржавау СЦ Лагатор 

РЕДОСЛЕД НАСТУПА ЕКИПА 

Редни број Екипа 

1.  Зворник 
2.  Брчко 
3.  Бијељина 
4.  Бајина Башта 
5.   Власеница 
6.  Братунац 
7.   Дирекција 
8.  Лозница 
9.  Угљевик 

 

Почетак такмичења 0930 h. 

ПРОПОЗИЦИЈЕ  
Такмичење се одржава у затвореном кругу, пречника најмање пет метара за један стуб.  

У центру круга налазе се три импрегнирана носећа стуба, дужине 9 (девет) метара.  

Испред улаза у обележени круг налази се стартна трака коју такмичар прекида и од тада се мери време.  

Испред стартне траке налази се обележени простор за алат и материјал (пењалице, бургија и потпора са 
изолатором), а опасач такмичар има на себи. Сваки такмичар може да користи лични алат, а обавезна је 
употреба шлема, радног одела, ципела или чизама и радних рукавица, осим бургије за дрво коју такмичари 
добијају од организатора (бургије су нове, неупотребљиване).  

Изолатор са потпором мора бити обележен од места које се уврће у стуб.  

Максималан број изолатора на стубу је 3 (три) комада.  

Такмичар узима алат и материјал, бургију и изолатор, веша их о опасач, а пењалице носи и ставља испод 
стуба.  

По завршетку задатка такмичар је дужан да пењалицу и бургију остави у обележен простор, а 
прекидањем траке зауставља мерење времена.  

На стубу се налазе два круга, доњи је 1,5 м изнад земље и испод њега такмичар мора опасати опасач о 
стуб. Горњи круг обележава место испод кога није дозвољено завртање изолатора.  

Пењач има могућност да затражи поновно пењање, тако да се као коначан резултат узима боље време.  
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КАЗНЕНИ ПОЕНИ 
 

Опасач није опасан око стуба испод доњег круга  3 секунде  
У случају испадања бургије или изолатора, такмичар се враћа и узима их, време се не прекида и нема 
казнених поена  

 

Заврнут изолатор испод доњег круга  дисквалификован  
Изолатор незаврнут до обележеног места на потпори  60 секунди  
Изолатор није у правилном положају  2 секунде  
Испадање бургије приликом силаска низ стуб  5 секунди  
Клизање приликом силаска низ стуб  10 секунди  
Скидање опасача од стуба изнад доњег круга  5 секунди  
Неостављен алат у обележени круг:  
једна пењалица 
обе пењалице  
бургија 

 
2 секунде  
4 секунде  
2 секунде  

 
ПРИЈАВА ЕКИПЕ И БОДОВАЊЕ 



пре почетка такмичења капитени екипа дужни су пријавити судији 3 (три) такмичара  

у случају да екипа пријави мање од 3 (три) такмичара, екипни пласман те екипе се бодује тако што се 
освојени бодови подијеле са 3 (три)  

у случају да је један такмичар дисквалификован, њему се не додељују бодови, а укупан број бодова 
друга 2 (два) такмичара се дели са 3 (три)  

у случају дисквалификације 2 (два) такмичара из једне екипе, екипе се не бодују за екипни пласман.  
 

НАГРАДЕ 
 



побједничка екипа добија пехар  

3 (три) најуспјешнија појединца добијају дипломе  

3 (три) најуспјешније екипе добијају дипломе  
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2. МАЛИ ФУДБАЛ  
 
Такмичење се одржава у СЦ Лагатор 
 
Разигравање  Четвртфинале  Полуфинале  Финале  Победник 

 
Зворник         

09:30         
Власеница  12:30       

  Братунац       

    14:15     

  Лозница       

  10:15       

  Дирекција       

      15:30   

  Бијељина       

  11:00       

  Угљевик       

    13:30     

  Бајина Башта       

  11:45       

  Брчко       

 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 



Свака екипа броји 5 (пет) такмичара које капитен пријављује пре почетка такмичења.  

Утакмице се играју 2x15 минута са паузом од 5 минута у полувремену.  

У току утакмице дозвољен је неограничен број летећих измена.  

За неспортско понашање и прекршај, санкције су опомене и искључење 2 минута и до краја    
утакмице без права замене.  

У случају нерешеног резултата изводе се пенали: 3x1 пенал, а у случају потребе да се изводи по     
1 пенал наизменично, док се не добије победник  

Исти играч не може да изводи пенал, док свих 9 играча не изведу пенал  

Све евентуалне спорове решава Организациони одбор  

Екипа је дужна евентуалну жалбу уложити 30 минута након завршетка утакмице  
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НАГРАДЕ 



победничка екипа добија пехар  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  

Најбољем играчу, ког проглашава Организациони одбор, додељује се диплома  

Најбољем стрелцу додељује се диплома  

За укупан збир голова рачунају се само голови из игре. У случају истог броја голова, најбољи стрелац 
је из слабије пласиране екипе. У случају једнакости по свим даљим карактеристикама (голови из пенала) 
добијају се две дипломе.  

Најбољем голману, ког проглашава Организациони одбор, додјељује се диплома  
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3. ОДБОЈКА (М)  
 
Такмичење се одржава у ОШ Вук Караџић 

 

ПАРОВИ И ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА 

 
Разигравање  Четвртфинале  Полуфинале  Финале  Победник 

 
Власеница         

09:30         
Бијељина  12:30       

  Угљевик       

    14:15     

  Лозница       

  10:15       

  Дирекција       

      16:30   

  Бајина Башта       

  11:00       

  Зворник       

    13:15     

  Брчко       

  11:45       

  Братунац       

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ 



Свака екипа броји 6 (шест) такмичара које капитен пријављује пре почетка такмичења.  

Игра се у 2 (два) добијена сета по важећим правилима игре  

Свака грешка је поен, а игра се до 25 поена у једном сету  

Технички time-out се примјењује на 8 (осмом) и 16 (шеснаестом) поену у сету  

Евентуални 3 (трећи) сет се игра док нека од екипа не дође до 15 (петнаестог) поена, с тим што 
минимална разлика мора да буде 2 (два) поена  

НАГРАДЕ 



победничка екипа добија пехар  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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4. ОДБОЈКА (Ж)  
 
Такмичење се одржава у ОШ Анта Богићевић 

 

ПАРОВИ И ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА 

 
Разигравање  Четвртфинале  Полуфинале  Финале  Победник 

 
Бијељина         

09:30         
Угљевик  12:30       

  Бајина Башта       

    14:00     

  Братунац       

  10:15       

  Зворник       

      15:30   

  Власеница       

  11:00       

  Лозница       

    13:15     

  Дирекција       

  11:45       

  Брчко       

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ 



Свака екипа броји 6 (шест) такмичара које капитен пријављује пре почетка такмичења.  

Игра се у 2 (два) добијена сета по важећим правилима игре  

Свака грешка је поен, а игра се до 25 поена у једном сету  

Технички time-out се примјењује на 8 (осмом) и 16 (шеснаестом) поену у сету  

Евентуални 3 (трећи) сет се игра док нека од екипа не дође до 15 (петнаестог) поена, с тим што 
минимална разлика мора да буде 2 (два) поена  

НАГРАДЕ 



победничка екипа добија пехар  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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5. СТОНИ ТЕНИС (М)  
 
Такмичење се одржава у СЦ Лагатор 

 

ПАРОВИ И ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА 

 
Разигравање  Четвртфинале  Полуфинале  Финале  Победник 

 
Дирекција         

09:30         
Бајина Башта  12:30       

  Брчко       

    14:30     

  Братунац       

  10:15       

  Бијељина       

      16:00   

  Лозница       

  11:00       

  Зворник       

    13:30     

  Власеница       

  11:45       

  Угљевик       

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ

Свака екипа броји 3 (три) такмичара које капитен пријављује пре почетка такмичења.  

Резервни играч може мењати било ког играча, а остала 2 (два) играча задржавају редне бројеве 
столова по првобитним пријавама.  

Игра се по правилима, појединачно у 2 (два) добијена сета са бодовањем до 11 (једанаест) и 
променом серве на свака 2 (два) поена.  

Играчи могу донети рекете, а остало обезбеђује организатор.  

Све евентуалне спорове решава Организациони одбор.  

Евентуалне жалбе се морају уложти 15 минута по завршетку спорног сусрета  
 

НАГРАДЕ 


победничка екипа добија пехар  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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6. СТОНИ ТЕНИС (Ж)  
 
Такмичење се одржава у СЦ Лагатор 

 

ПАРОВИ И ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА 

 
Разигравање  Четвртфинале  Полуфинале  Финале  Победник 

 
Бајина Башта         

09:30         
Зворник  12:30       

  Братунац       

    15:00     

  Брчко       

  10:15       

  Угљевик       

      16:30   

  Дирекција       

  11:00       

  Власеница       

    14:00     

  Бијељина       

  11:45       

  Лозница       

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ

Свака екипа броји 3 (три) такмичара које капитен пријављује пре почетка такмичења.  

Резервни играч може мењати било ког играча, а остала 2 (два) играча задржавају редне бројеве 
столова по првобитним пријавама.  

Игра се по правилима, појединачно у 2 (два) добијена сета са бодовањем до 11 (једанаест) и 
променом серве на свака 2 (два) поена.  

Играчи могу донети рекете, а остало обезбеђује организатор.  

Све евентуалне спорове решава Организациони одбор.  

Евентуалне жалбе се морају уложти 15 минута по завршетку спорног сусрета  
 

НАГРАДЕ 


победничка екипа добија пехар  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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7. ШАХ 
 
Такмичење се одржава у СЦ Лагатор 

 

ПАРОВИ И ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА 

 
Разигравање  Четвртфинале  Полуфинале  Финале  Победник 

 
Лозница         

09:30         
Братунац  12:30       

  Угљевик       

    14:00     

  Дирекција       

  10:15       

  Зворник       

      15:30   

  Бијељина       

  11:00       

  Брчко       

    13:15     

  Бајина Башта       

  11:45       

  Власеница       

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ



Eкипу чине укупно 4 (четири) такмичара (3 такмичара + 1 такмичарка).  

Меч се игра на 4 (четири) табле, а темпо игре је 20 мин по такмичару.  

Екипа може почети меч са најмање 3 (три) такмичара.  

Игра се по важећим шаховским правилима за убрзани шах по куп систему.  
 

НАГРАДЕ 
 

победничка екипа добија пехар  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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8. НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА 
 
Такмичење се одржава у СЦ Лагатор 

 

ПАРОВИ И ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА 

 
Разигравање  Четвртфинале  Полуфинале  Финале  Победник 

 
Бијељина         

09:30         
Бајина Башта  12:30       

  Братунац       

    14:45     

  Власеница       

  10:15       

  Лозница       

      16:30   

  Зворник       

  11:00       

  Угљевик       

    13:45     

  Дирекција       

  11:45       

  Брчко       

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ



Свака екипа броји 8 (осам) такмичара које капитен пријављује пре почетка такмичења.  

Екипе коцком одређују страну на коју ће вући. Екипе вуку по једном на обе стране конопца, а ако је 
резултат нерешен вуче се и трећи пут.  

Конопац на средини мора бити обележен бојом са обе стране.  

Публика мора бити удаљена најмање 5 м , а иза такмичара не сме бити публике  
 

НАГРАДЕ 
 

победничка екипа добија пехар  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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9. СТРЕЉАШТВО (М) 
 

Такмичење се одржава у стрељани СЦ Лагатор 

РЕДОСЛЕД НАСТУПА ЕКИПА 

Редни број Екипа 

1.  Угљевик 
2.  Лозница 
3.  Зворник 
4.  Братунац 
5.   Бијељина 
6.  Дирекција 
7.   Бајина Башта 
8.  Власеница 
9.  Брчко 

 

Почетак такмичења 0930 h. 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 



Свака екипа броји 3 (три) такмичара које капитен пријављује пре почетка такмичења.  

Гађа се са удаљености 10 м од мете  

Гађање је из стојећег става без наслона.  

Екипа може користити своје пушке или пушке које обезбеди организатор.  

Такмичар има 5 (пет) пробних и 10 (десет) дијабола за пласман.  

У случају истог броја кругова, успешнији је онај такмичар који има више десетки, деветки итд.  

За екипни пласман сабирају се погођени кругови сва 3 (три) такмичара  
 

НАГРАДЕ 
 



победничка екипа добија пехар  

3 (три) најуспешнија појединца добијају дипломе  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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10. СТРЕЉАШТВО (Ж) 
 

Такмичење се одржава у стрељани СЦ Лагатор 

РЕДОСЛЕД НАСТУПА ЕКИПА 

Редни број Екипа 

1.  Угљевик 
2.  Лозница 
3.  Зворник 
4.  Братунац 
5.   Бијељина 
6.  Дирекција 
7.   Бајина Башта 
8.  Власеница 
9.  Брчко 

 

Почетак такмичења 0930 h. 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 



Свака екипа броји 3 (три) такмичара које капитен пријављује пре почетка такмичења.  

Гађа се са удаљености 10 м од мете  

Гађање је из стојећег става без наслона.  

Екипа може користити своје пушке или пушке које обезбеди организатор.  

Такмичар има 5 (пет) пробних и 10 (десет) дијабола за пласман.  

У случају истог броја кругова, успешнији је онај такмичар који има више десетки, деветки итд.  

За екипни пласман сабирају се погођени кругови сва 3 (три) такмичара  
 

НАГРАДЕ 
 



победничка екипа добија пехар  

3 (три) најуспешнија појединца добијају дипломе  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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11. ПИКАДО 
 

Такмичење се одржава у СЦ Лагатор 

РЕДОСЛЕД НАСТУПА ЕКИПА 

Редни број Екипа 

1.  Власеница 
2.  Бијељина 
3.  Брчко 
4.  Братунац 
5.   Бајина Башта 
6.  Зворник 
7.   Дирекција 
8.  Угљевик 
9.  Лозница 

 

Почетак такмичења 0930 h. 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 



Свака екипа броји 3 (три) такмичара које капитен пријављује пре почетка такмичења.  

Растојање мете од линије такмичара је 3 (три) метра  

Такмичење је из стојећег става без наслона.  

Гађа се 5 (пет) пута по 5 (пет) стрелица  

Победничка екипа се добија сабирањем резултата сваког такмичара  

У случају истог резултата, пласман се одређује према броју погодака 10, 9, итд. 
 

НАГРАДЕ 
 



победничка екипа добија пехар  

3 (три) најуспешнија појединца добијају дипломе  

3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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12. БАСКЕТ „3 на 3“  
 

Такмичење се одржава у сали Соколана (Партизан) 

ПАРОВИ И ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА 

 
Разигравање  Четвртфинале  Полуфинале  Финале  Победник 

 
Дирекција         

09:30         
Власеница  12:30       

  Брчко       

    14:30     

  Лозница       

  10:15       

  Угљевик       

      15:30   

  Бијељина       

  11:00       

  Бајина  Башта       

    13:30     

  Зворник       

  11:45       

  Братунац       

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ 



Свака екипа састоји се од четири (4) играча (три (3) играча на терену и једне (1) замене).  
Бацањем новчића судија одлучује која ће екипа прва добити лопту. Лопта припада другој екипи након 
сваког постигнутог коша. Уколико је шут на кош неуспешан (без постигнутог коша) игра се наставља. Уколико 
екипа у нападу освоји лопту може да настави напад без обавезе да дода лопту иза линије три поена. Уколико 
екипа у одбрани освоји лопту мора да је врати иза линије три поена, пре него што крене у напад.  
Пре постизања коша два играча нападачке екипе морају да дотакну лопту. Сваки пут када једна екипа 
постигне кош лопта прелази у посед друге екипе. Пре него што се игра настави лопта мора да буде оверена, 
да је противнички играч додирне. Након сваке промене поседа лопта мора да се дода натраг иза линије три 
поена. У супротном лопта се додељује противничкој екипи. Уколико се лопта не врати иза линије три поена, 
поени постигнути у том нападу неће се признати.  
Свака екипа може током игре узети два одмора у трајању по 60 секунди. Време игре се не зауставља, 
изузев ако је одмор узет у последња три минута игре.  
Нема ограничења у погледу измена играча у току игре. Измена се може извршити након постигнутог 
поготка или док је лопта ван терена.  
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Дуго играње је повреда начела фер игре. Зато напад траје 24 секунде. Уколико судија уочи намерно 
одуговлачење напада, по истеку 14 секунди упозорава екипу у нападу да има још 10 секунди за напад. Судија 
мери последњих 10 секунди, а ако напад није завршен у року од 24 секунде нападачкој екипи се одузима 
лопта.  
У случају „мртве лопте“, уместо подбацивања, екипа која је била у одбрани добија лопту.  
Само капитен може стављати примедбе судији у случају неспоразума, представљајући екипу.  
Након сваке личне грешке играча, или аута, екипа убацује лопту иза аут линије.  
Постигнути погодак вреди један поен. Погодак постигнут иза линије 6,25 м вреди два поена.  
Игра траје највише 15 минута, или док једна екипа постигне 16 поена.  
Судија најављује последњих 5 минута и последњи минут игре.  
У свим утакмицама у случају нерешеног резултата изводе се слободна бацања (сва четири играча по 
једно). Ако је и тада нерешено, екипе наизменично изводе по једно слободно бацање до добијања 
победника.  
 
Личне грешке:  
Неспортска грешка се кажњава једним слободним бацањем. Ако играч направи две неспортске грешке у 
току једног меча, искључује се до краја тога меча.  
Играч над којим приликом шута буде направљен прекршај добија слободно бацање. После извођења 
слободног бацања лопту добија противничка екипа.  
После пете личне грешке једне екипе, свака следећа лична грешка биће кажњена једним слободним 
бацањем.  
Играч који направи четири личне грешке у току једног сусрета, нема више право играња до краја тог 
сусрета и мора бити замиењен.  
Екипа губи утакмицу службеним резултатом 16:0 ако у току сусрета остане са само једним играчем.  

 

НАГРАДЕ 
победничка екипа добија пехар  
3 (три) првопласиране екипе добијају дипломе  
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13. АТЛЕТИКА (Ж), 400 м, скок у даљ  
Такмичењa се одржавају у СЦ Лагатор 
 

ТЕРМИН 
Такмичењa у овој дисциплини ће се одвијати по договору на дан такмичења између екипа које буду 
имале представника.  
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
Екипа у трчању на 400м броји максимално 3 (три) такмичара  

Екипа у скоку у даљ има максимално 1 (једног) такмичара  
 

НАГРАДЕ 



победница добија пехар  

3 (три) првопласиране такмичарке добијају дипломе  

 

14. СПРЕМАЊЕ КОТЛИЋА  
Такмичење се одржава у СЦ Лагатор 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
 

Екипа броји 3 (три) такмичара  

Организатор обезбјеђује 3 кг рибе и дрва  

Зачине и алат доносе сами такмичари  
 

ЖИРИ 
Драган Јовановић (СП Братунац), председник  

Радомир Павловић (ЕД Бајина Башта), члан  

Слободан Градинац Лабуд (СП Власеница), члан  
 

НАГРАДЕ 


победничка екипа добија пехар  

3 (три) првопласиране екипе добијају дилому  
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ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Записник са такмичења у свим дисциплинама треба да потпишу капитени екипа одмах по 
сачињавању истог.  

Ако капитени екипа имају примедбе на записник дужни су да одмах о томе обавесте 
организациони одбор која доноси коначну одлуку.  
 

БОДОВАЊЕ ЕКИПА 
 
 

 

 
Освојено место Број бодова 

1. (прво) 10 
2. (друго) 8 
3. (треће) 7 
4. (четврто) 6 
5. (пето) 5 
6. (шесто) 4 
7. (седмо) 3 
8. (осмо) 2 
9. (девето) 1 

 
Објашњење:  
У спортским дисциплинама у којима учествује 8 (осам) екипа, екипе се распоређују на првих осам 
позиција и добијају број поена сходно пласману.  
 

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Котлић и атлетика (ж) се не бодују за укупан пласман екипа.  

У случају да се екипа пријавила за такмичење, а не појави се на месту такмичења у предвиђено 
време у првом кругу такмичења, тој екипи се неће доделити ниједан бод приликом бодовања те 
дисциплине. Ако се екипа не појави у наредним круговима такмичења, сусрет ће бити регистрован 
службеним резултатом.  

Код одређивања редоследа екипа од трећег места на доле, треће место додељује се екипи која 
је изгубила од првопласиране и тако редом.  

 
ФЕР ПЛЕЈ 

 
Диплому за фер плеј добија екипа која буде имала најмање казнених поена у свим дисциплинама и 

која својим спортским понашањем допринесе да игре буду што успешније. 
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СВЕУКУПНИ ПОБЕДНИК 
 

Свеукупни победник је екипа са највећим збиром освојених бодова по појединим дисциплинама 
(без котлића и атлетике (ж)).  

У случају истог броја бодова, пласман се одређује на основу већег броја првих, других или трећих 
места.  

Свеукупни победник добија ВЕЛИКИ ПРЕЛАЗНИ ПЕХАР.  

Свеукупног победника проглашава Организациони одбор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

 

БРАНКО ТОМИЋ 
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(Синдикална организација Електропривреде Србије) 
 

МИЛАН ЛУКИЋ 
(СО Електро – Бијељина) 

 

ЖЕЉКО МИХАЈЛОВИЋ 
(СП Бијељина) 

 

ДРАГИША ЛУКИЋ 
(СП Братунац) 

 

СЛОБОДАН ГРАДИНАЦ 
(СП Власеница) 

 

ВЛАДИМИР ПЕРИЋ 
(СП Дирекција) 

 

ЖЕЉКО ПАНТЕЛИЋ 
(СП Зворник) 

 

ВЕЛИБОР АЛЕКСИЋ 
(СП Угљевик) 

 

ДРАГАН ЂОКИЋ 
(СО ЕПС ОДС Лозница) 

 

РАДОМИР ПАВЛОВИЋ 
(ЕД Бајина Башта) 

 

ЗОРАН ГАЈИЋ 
(ЕД Брчко)  


