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ППШТИ ППЈМПВИ 
Утврђиваое идентитета: 
 
Играч – редпван ученик шкпле, чији се идентитет пптврђује сликпм, са два печата, у сппртскпј 
коижици, на списку играча пптписаним пд стране директпра шкпле и важећим лекарским 
прегледпм 
 
Прпфеспр физичкпг васпитаоа свпј идентитет пптврђује легитимацијпм за прпфеспре, 
пверенпм печатпм и пптписпм директпра шкпле 
 
Прганизатпри: 
 
Службенп лице – лице задуженп за прганизацију и спрпвпђеое шкплских сппртских такмичеоа 
на ппштинскпм нивпу, кпје именује прганизатпр градских такмичеоа, а на ппштинама на 
кпјима не функципнише ппштински сппртски савез; 
 
Ппштински сппртски савез - прганизатпр такмичеоа на ппштинскпм нивпу 
 
Сппртски савез Бепграда – Пгранак за шкплска сппртска такмичеоа је прганизатпр градских 
такмичеоа, кпја се пдвијају према званичним правилима републичких гранских савеза; 
Обезбеђује диплпме, медаље и пехаре псвајачима I, II и III места; 
 
Савез за шкплски сппрт Србије је прганизатпр мееђупкружних и републичких такмичеоа, кпја 
се пдвијају према правилима Савеза за шкплски сппрт Србије 
 
Пстали ппјмпви: 
 
Списак играча – списак ученика шкпле кпји садржи назив шкпле, име и презиме ученика, 
разред и пдељеое ученика, датум рпђеоа ученика и брпј из матичне коиге ученика 
 
Судија је лиценциранп лице кпје спрпвпди правила такмичеоа делегиранп пд стране градскпг 
гранскпг савеза 
 
Техничкп лице за сппрт је делегиранп лице пд стране градскпг гранскпг савеза кпје 
кпнтрплише ппште услпве такмичеоа у датпм сппрту и присутнп је на свим такмичеоима 
градскпг нивпа 
 
 У зависнпсти пд услпва такмичеоа и закупа пбјекта, прганизатпр задржава правп да 

скрати време трајаоа утакмице, или, услед кашоеоа, дисквалификује екипу или 

ппјединца из даљег такмичеоа. 

 Антидппинг кпнтрпла се мпже вршити на свим такмичеоима из прпграма Савеза за 

шкплски сппрт Србије у складу са правилима Антидппинг агенције Србије. Антидппинг 

агенција Србије мпже вршити антидппинг кпнтрплу на билп кпм такмичеоу из пвих 

Прпппзиција без пбавезе да п тпме унапред пбавести Такмичарску кпмисију, 



прганизатпра такмичеоа или учеснике такмичеоа. Сви учесници такмичеоа су дужни да 

у пптпунпсти сарађују са представницима АДАС-а. 

С Т П Н И    Т Е Н И С 
 
 
Учесници: 
 
Првенствп Града у стпнпм тенису је птвпренп првенствп. 

 
Првенствп се прганизује у две такмичарске категприје:  

1. ученици V - VIII разреда  
2. ученице V - VIII разреда  

 
Екипа се састпји пд два играча - играчице и једне резерве. Такмичеое се пдржава у 

екипнпј и ппјединачнпј кпнкуренцији.  
 

Правила: 
 
Свака шкпла  мпже  да  пријави  највише  пп четири ученика и ученице – укупнп псам 

такмичара. Играчи кпји су се такмичили у ппјединачнпј имају правп да се такмиче и у екипнпј 
кпнкуренцији. У списку играча пптребнп је запкружити брпј испред имена трпјице ученика, тј. 
три ченице, кпји ће чинити екипу, акп је пријављен максималан брпј такмичара. 

 
Такмичеое се пдвија пп групама. Брпј и састав група пдређује се пп приспећу пријава и 

утврђиваоу брпја пријављених екипа и ппјединаца.  
 

Најбпља екипа и најбпљи ппјединац из сваке групе наставља такмичеое системпм 
елиминације. 

 
Сви мечеви се играју у два дпбијена сета. Играч има правп на прекид (тајм аут) у трајаоу 

пд 1 минута. Прекид мпже да затражи и прпфеспр.  
 
Утакмица се региструје у кприст прптивника са 2:0 у следећим случајевима: 
- Акп екипа или ппјединац из непправданих разлпга није наступила; 
- Акп екипа или ппјединац пдбију да пдиграју утакмицу;  
- Акп екипа наступи са чланпм екипе кпји није правилнп регистрпван;  
- Акп екипа наступи са играчем-ицпм кпји-а је на лекарскпм прегледу прпглашен-а 

несппспбним за такмичеое или акп нема важећи лекарски преглед; 
- Акп утакмица буде прекинута кривицпм једне пд екипа или ппјединца. 

 
Даљи пласман: 

Првппласиране екипе и ппјединци стичу правп учешћа на Републичкпм такмичеоу, дпк 

другппласирани ппјединци и екипе немају правп учешћа у даљим такмичеоима. 

 



 
 
 

П Л И В А О Е 
 

 
Учесници: 
 
Првенствп Града у пливаоу је птвпренп првенствп. 

 
Првенствп се прганизује у шест такмичарских категприја и тп: 

1. ученици I - II разреда  
2. ученице I - II разреда 
3.  ученици III-IV разреда 
4. ученице III-IV разреда 
5. ученици V разреда 
6. ученице V разреда 
7. ученици VI разреда 
8. ученице VI разреда 
9. ученици VII разреда 

10. ученице VII разреда 
11. ученици VIII разреда 
12. ученице VIII разреда 

 
Правила и дисциплине: 
 
Такмичарске дисциплине су:   

1. краул, 50 метара  
2. прснп, 50 метара  
3. леђнп, 50 метара  
4. делфин, 50 метара  

 
Један такмичар не мпже наступати у више дисциплина, а брпј такмичара пп дисциплини 

није пграничен. 
 

У категприји ученица I - IV разреда, такмичарке мпгу да се такмиче у двпделнпм 

купаћем кпстиму, дпк ученице V - VI и VII - VIII разреда мпрају нпсити једнпделни купаћи 

кпстим (према прпппзицијама FINA). 

 
Градски грански савез пбезбеђује 5 судија и тп: стартер, ппмпћник стартера, судија у 

циљу, судија стила и врхпвни судија. 

Даљи пласман: 

Првппласирани такмичари стичу правп учешћа на Републичкпм такмичеоу 

(другппласирани и трећепласирани такмичари немају правп даљег учешћа на такмичеоима). 



 

 
С Т Р Е Љ А Ш Т В П 

 
 
Учесници: 
 
Првенствп Града у стрељаштву је птвпренп првенствп. 

 
Првенствп се прганизује у две такмичарске категприје:  

1. ученици V - VIII разреда 
2. ученице V - VIII разреда 

 
Правила: 
 
Такмичеое се прганизује у екипнпј и ппјединачнпј кпнкуренцији.  

 
Екипа се састпји пд три такмичара/такмичарке и сва три ппјединачна резултата се 

рачунају за екипни пласман.  
 

Свака шкпла мпже да пријави једну екипу у мушкпј и једну екипу у женскпј 
кпнкуренцији. Укпликп нема дпвпљнп такмичара да пријави екипу, мпже да пријави 
ппјединачне такмичаре. 

  
 Пуца се искључивп из ваздушних пушака серијске прпизвпдое - стпјећи став без наслпна  

 Сваки такмичар пуца 20 хитаца (дијабпла) за резултат – пп 2 дијабпле у меч мету   
 Пуца се дијабплама слпбпднпг избпра, а сви такмичари кпји немају свпје, кпристе 

дијабпле кпје пбезбеди прганизатпр   
 Брпј прпбних хитаца је непграничен, али време гађаоа је пграниченп на 45 минута 

Даљи пласман: 

Првппласиране екипе и ппјединци стичу правп учешћа на Републичкпм такмичеоу. 

Другпласирани и трећепласирани такмичари немају правп даљег учешћа на 

такмичеоима. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

С П П Р Т С К А    Г И М Н А С Т И К А 
 

Учесници: 
 
Првенствп Града у гимнастици је птвпренп првенствп. 

 
Првенствп се прганизује у шест такмичарских категприја:  

1.  Најмлађи пипнири, ученици I – IV разреда (кпји су у тпку пдгпварајуће шкплске 
гпдине напуне 11 гпдина и млађи) 

2. Најмлађе пипнирке, ученице I – IV разреда (кпји су у тпку пдгпварајуће шкплске 
гпдине напуне 11 гпдина и млађи) 

3. Млађи пипнири, ученици V – VI разреда (кпји су у тпку пдгпварајуће шкплске 
гпдине напуне 13 гпдина и млађи) 

4. Млађе пипнирке, ученице V – VI разреда (кпји су у тпку пдгпварајуће шкплске 
гпдине напуне 13 гпдина и млађи) 

5. Старији пипнири, ученици VII – VIII разреда(кпји су у тпку пдгпварајуће шкплске 
гпдине напуне 15 гпдина и млађи) 

6.  Старије пипнирке, ученице VII – VIII разреда (кпји су у тпку пдгпварајуће шкплске 
гпдине напуне 15 гпдина и млађи) 
 

Правила: 
 
Градскп такмичеое се прганизује у екипнпј и ппјединачнпј кпнкуренцији.  

 
Екипу чине 4 такмичара/такмичарке. Свака екипа мпра да има једнпбразну ппрему, а 

једна шкпла мпже имати самп једну екипу пп категприји. 
 

За пласман екипа рачунају се три најбпље пласирана такмичара, а такмичеое се пдвија 
у пбавезним саставима. 

 
Прпграм такмичеоа пп категпријама је следећи: 

 Најмлађи и млађи пипнири: партер, прескпк, карике или вратилп, кпо са 
хватаљкама или разбпј 

 Старији пипнири: партер, прескпк, карике, вратилп, кпо са хватаљкама или разбпј 
 

 Најмлађе, млађе и старије пипнирке: партер, прескпк, разбпј – вратилп, греда (за 

најмлађе пипнирке ниска греда) 

Приликпм пријаве, прпфеспри су дужни да наведу за кпје се справе ппределила екипа 

или ппјединац, с пбзирпм на тп да се такмичеое ученика пдржава у петпбпју, а такмичеое 

ученица у четвпрпбпју. 

 



 

Даљи пласман: 

Првппласиране и другппласиране екипе и ппјединци на Градскпм такмичеоу, стичу 

правп учешћа на Међупкружнпм такмичеоу, а псвајаоем првпг места на Међупкружнпм 

такмичеоу стичу правп да учествују на Републичкпм такмичеоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

М А Л Е   П Л И М П И Ј С К Е   И Г Р Е 
 

Такмичеое се прганизује у пквиру шкпле на два нивпа: унутарпдељеоскпм за две 

такмичарске категприје (ученике I разреда и ученице I разреда) и међупдељеоскпм нивпу за 

мешпвите екипе I разреда. На трећем и четвртпм нивпу – ппштинскпм и градскпм, такмичеое 

се прганизује за мешпвите екипе I разреда.  

Такмичеое се спрпвпди у виду штафете. Најбпљи пласман пстварује такмичар, пднпснп 

екипа, кпји пбави све задатке у најкраћем временскпм перипду. 

Забавни пплигпн 

Дужина Забавнпг пплигпна је 40м. 

Пп ппстављенпм редпследу, такмичи се сваки ученик/ца ппјединачнп, а времена 

ппстигнутих резултата се сабирају, па се дпбије резултат целе екипе. Измена такмичара у 

штафети врши се на старту - циљу дпдирпм руку („баци пет“). 

За нетачнп извршен задатак дпдаје се дпдатнп време пп 2 секунде пп такмичару и тп: 

1. Неправилнп изведен кплут напред, 

2. Не прелажеое шведске клупе пп целпј дужини: 

- пеоаое на клупу ппсле пбележене линије 

- саскпк пре краја клупе 

3. Пад са клупе, 

4. Рушеое пкна шведскпг сандука и не враћаое на свпје местп, 

5. Скпк на сам пбруч, 

6. Испадаое медицинке из руке, 

7. Непрецизнп пстављаое у кутију (бацаое медицинке), испадаое медицинке из кутије у кпју 

је требалп пставити, 

8. Рушеое маркера-сталка кпд пкретаоа, 

9. Прекпрачеое линије бацаоа, 

10. За неправилнп бацаое лпптице, 

11. Свих 5 прпмашаја мете, 

12. Прпмашај мете и враћаое на циљ. 

 



 

Списак справа и реквизита за Забавни пплигпн: 

1. Струоача (кпмада 2) 

2. Шведска клупа (кпмад 1) 

3. Окнп шведскпг сандука (кпмад 1) 

4. Медицинка 2кг (кпмад 1) 

5. Кутија (картпнска или сличн, кпмада 3) 

6. Мета (шпера, кпсп ппстављена, кпмад 1) 

7. Тениске лпптице (кпмада 5) 

Пптребан брпј ппмагача (судија): 3 

На првпм нивпу такмичеоа учествују сви ученици једнпг пдељеоа. 

На другпм нивпу такмичеоа учествује мешпвита екипа и чине је 5 најбпљих дечака и 5  

најбпљих девпјчица (+ две резерве)  једнпг пдељеоа, кпји стпје у кплпни пп један иза линије 

старта. Такмичи се сваки ученик/ца ппјединачнп, а времена ппстигнутих резултата се саберу 

(укупнп трајаое пд првпг дп завршетка ппследоег такмичара), па се дпбије резултат целе 

екипе. 

Првппласирана и другппласирана екипа са Првенства Бепграда има правп учешћа на 

Међупкружнпм такмичеоу. 

Првппласирана екипа са Међпукружнпг првенства стиче правп учешћа на Републичкпм 

такмичеоу. 

Пплигпн спретнпсти 

Такмичеое се прганизује у пквиру шкпле на два нивпа: унутарпдељеоскпм за две 

такмичарске категприје (ученике II разреда и ученице II разреда) и међупдељеоскпм нивпу за 

мешпвите екипе II разреда. На трећем и четвртпм нивпу – ппштинскпм и градскпм, такмичеое 

се прганизује за мешпвите екипе II разреда. Такмичеое се спрпвпди у виду штафете. Најбпљи 

пласман пстварује такмичар, пднпснп екипа, кпји пбави све задатке у најкраћем временскпм 

перипду. 

За нетачнп извршен задатак дпдаје се дпдатнп време пп 2 секунде пп такмичару и тп: 

1. Неправилнп изведен кплут напред, 

2. Не прелажеое шведске клупе пп целпј дужини: 

- пеоаое на клупу ппсле пбележене линије 



- саскпк пре краја клупе 

4. Пад са клупе, 

5. Неправилнп изведен жабљи скпк, 

6. Рушеое пкна шведскпг сандука и не враћаое на свпје местп, 

7. Испадаое медицинке из руке, 

8. Непрецизнп пстављаое у кутију (бацаое медицинке), испадаое медицинке из кутије у кпју 

је требалп пставити, 

9. Рушеое маркера-сталка кпд пкретаоа, 

10. Прекпрачеое линије бацаоа, 

11. За неправилнп бацаое лпптице, 

12. Свих 5 прпмашаја мете, 

13. Прпмашај мете и враћаое на циљ.На првпм нивпу такмичеоа учествују сви ученици једнпг 

пдељеоа. 

Списак справа и реквизита за Пплигпн спретнпсти: 

1. Струоача кпмада 2 

2. Шведска клупа кпмад 1 

3. Окнп шведскпг сандука кпмад 1 

4. Медицинка 2кг. кпмад 1 

5. Кутија (картпнска или сличнп) кпмад 3 

6. Мета (шпера, кпсп ппстављена) кпмад 1 

7. Тениске лпптице кпмада 5 

Пптребан брпј ппмагача (судија): 3 

На првпм нивпу такмичеоа учествују сви ученици једнпг пдељеоа. 

На другпм нивпу такмичеоа учествује мешпвита екипа и чине је 5 најбпљих дечака и 5  

најбпљих девпјчица (+ две резерве)  једнпг пдељеоа, кпји стпје у кплпни пп један иза линије 

старта. Такмичи се сваки ученик/ца ппјединачнп, а времена ппстигнутих резултата се саберу 

(укупнп трајаое пд првпг дп завршетка ппследоег такмичара), па се дпбије резултат целе 

екипе. 

Првппласирана и другппласирана екипа са Првенства Бепграда има правп учешћа на 

Међупкружнпм такмичеоу. 



Првппласирана екипа са Међпукружнпг првенства стиче правп учешћа на Републичкпм 

такмичеоу. 

 

Пплигпн свестранпсти 

Такмичеое се на свим нивпима (унутарпдељеоскпм, међупдељеоскпм, ппштинскпм и 

градскпм) спрпвпди у виду штафете, за категприју III разреда, а екипу чини 10 ученика (+ ДВЕ 

РЕЗЕРВЕ), пднпснп 10 ученица (+ ДВЕ РЕЗЕРВЕ), кап ппсебне екипе, кпји стпје у кплпни пп један 

иза линије старта. 

Такмичеое се спрпвпди у виду штафете. Најбпљи пласман пстварује такмичар, пднпснп 

екипа, кпји пбави све задатке у најкраћем временскпм перипду. 

Дужина стазе је 50м и садржи следеће задатке: 

1. трчаое 10м  

2. прелажеое шведске клупе уз прескакаое медицинки (4 кпмада), кпје су ппстављене на 

клупи 80 цм једна пд друге, такп да су ппчетак и крај клупе слпбпдни  

3. скпк у вис прекп кпнппца ппстављенпг на висини пд 60 цм са дпскпкпм на струоачу у 

чучао и сппјенп кплут напред  

4. нпшеое медицинке тежине 3кг у дужини пд 5м и стављаое у кутију  

5. четвпрпнпжнп хпдаое између 5 сталака ппстављених у низу 1,5 м један дп другпг  

6. гађаое лпптицпм у мету, кпсп ппстављенпј на тлп, димензије 1м x 1м, удаљену 8м (циљ 

треба ппгпдити самп једнпм, а на линији бацаоа стпји 3 тениске лпптице).  

За нетачнп извршен задатак дпдаје се дпдатнп време пп 2 секунде пп такмичару и тп: 

1. Неправилнп изведен кплут напред, 

2. За рушеое препреке (преппне) кпд скпка у вис, 

3. Не прелажеое шведске клупе пп целпј дужини: 

- пеоаое на клупу ппсле пбележене линије 

- саскпк пре краја клупе 

4. Пад са клупе, 

5. Гажеое пплулппте, 

6. Испадаое медицинке из руке, 

7. Непрецизнп пстављаое у кутију (бацаое медицинке), испадаое медицинке из кутије у кпју 

је требалп пставити, 

8. Рушеое маркера-сталка кпд пкретаоа, 



9. Неппштпваое линије старта, 

10. Спуштаое у четвпрпнпжни пплпжај пп преласку линије старта, 

- неппштпваое линије циља кпд четвпрпнпжнпг кретаоа, 

- ппдизаое у стпјећи пплпжај пре линије циља, 

11. Неправилнп изведенп четвпрпнпжнп кретаое (кретаое без пслпнца на сва четири 

екстремитета. 

12. Рушеое сталка и невраћаое на свпје местп, 

13. Прекпрачеое линије бацаоа, 

14. За неправилнп бацаое лпптице, 

15. Сва 3 прпмашаја мете, 

16. Прпмашај мете и враћаое на циљ 

Списак справа и реквизита за Пплигпн свестранпсти: 

1. Струоача кпмада 2 

2. Шведска клупа кпмад 1 

3. Медицинка 3кг. и 5кг. кпмада 1+4 

4. Кутија (картпнска или сличнп) кпмад 3 

5. Мета (шпера, кпсп ппстављена) кпмад 1 

6. Тениске лпптице кпмада 3 

7. Сталци за скпк у вис са канаппм пар 1 

8. Селптејп трака ширпка кпмад 1 

 Пптребан брпј ппмагача (судија): 5 

Такмичи се сваки ученик/ца ппјединачнп, а времена ппстигнутих резултата се саберу, па 

се дпбије резултат целе екипе. 

Првппласирана и другппласирана екипа са Првенства Бепграда има правп учешћа на 

Међупкружнпм такмичеоу. 

Првппласирана екипа са Међпукружнпг првенства стиче правп учешћа на Републичкпм 

такмичеоу. 

 
 
 

Председник ССАБ, 
Влада Крстивпјевић 


