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ПРОПОЗИЦИЈЕ
ЗА КУП СРБИЈЕ У ОДБОЈЦИ
Члан 1.
Куп Србије у одбојци је традиционално масовно такмичење одбојкашких
клубова на територији Републике Србије у категоријама сениорки и сениора у току
једне такмичарске године.
Члан 2.
Такмичење за Куп Србије је обавезно такмичење за одбојкашке клубове који
наступају у прва три ранга такмичења Одбојкашког савеза Србије у тој такмичарској
години. Одбојкашки клуб у такмичењу сениорки и сениора може учествовати само са
по једном екипом.
Члан 3.
Такмичење за Куп Србије спроводи се у два дела:
• Први део организује и спроводи Одбојкашки савез Србије преко
регионалних и међурегионалних одбојкашких савеза;
• Други и завршни део организује и спроводи Такмичарска комисија ОСС.
За такмичење Купа Србије на својој територији регионални и међурегионални
одбојкашки савези доносе пропозиције које не могу бити у супротности са овим
Пропозицијама за Куп Србије и Општим Пропозицијама такмичења Суперлиге, Прве,
Прве „Б“ и Друге Лиге.
Члан 4.
Такмичење првог дела за Куп Србије, које спроводе регионални и
међурегионални одбојкашки савези, почиње у септембру сваке такмичарске године и
мора да се заврши најкасније првог викенда октобра исте године.
У првом делу такмичења учествују сви клубови Прве Лиге који се нису
директно пласирали у други део такмичења, клубови Друге Лиге и пријављени
клубови нижег ранга такмичења.
Други степен такмичења за одбојкашки Куп Србије се завршава до половине
новембра исте такмичарске године.
Завршни део такмичења за одбојкашки Куп Србије почиње у другој половини
новембра и завршава се у марту, исте такмичарске године, осим ако Календаром
такмичења ОСС не буде другачије одређено.
Члан 5.
У завршном делу Купа Србије за сениорке и сениоре учествује по 16 екипа:
• Дванаест најбоље пласираних екипа учесница Суперлиге и Прве Лиге у
претходној такмичарској години;
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•

Четири најбоље пласиране екипе из другог степена такмичења за Куп
Србије.

Члан 6.
Утакмице осмине финала одбојкашког Купа Србије играју се по
полудиригованом жребу, тако да се игра само по једна утакмица, где осам најбоље
пласираних екипа Суперлиге из претходне такмичарске године не могу да се састану
међусобно, нити да буду домаћини утакмица.
Члан 7.
У случају када утакмицу у осмини финала Купа изгуби екипа пласирана у
претходној сезони међу прве четири екипе суперлиге, њено место у жребу за
четвртфинале заузима екипа која је у том сусрету победила.
У та кмице ч ет в рт фин а л а од бо ј к а ш к о г Ку па С р биј е с е игр а ј у по
полудиригованом жребу, тако да се играју по две утакмице. У четвртфиналу се не
могу међусобно састати три најбоље пласиране екипе Суперлиге из претходне
такмичарске године (које су се пласирале у четвртфинале) и победник Купа Србије
из претходне календарске године (уколико се пласирао у четвртфинале), односно
четири најбоље пласиране екипе Суперлиге (ако је победник Купа Србије међу три
или се није пласирао у четвртфинале). Наведене екипе су у првим утакмицама
гостујуће.
У случају да противници имају по једну победу, полуфиналисту одређује бољи
сет количник из одиграних утакмица, односно бољи поен количник из сваке утакмице
појединачно, уколико је сет количник исти.
У случају да се на овакав начин не може одредити финалиста, игра се додатни
"златни сет", који одређује коначног победника сусрета. Златни сет почиње 3 минута
по завршетку утакмице, до 15 поена са најмање 2 поена разлике.
Члан 8.
Жребом се одређују парови полуфиналних утакмица, тако да се играју по две
утакмице. Првоименована екипа на жребу је домаћин првог сусрета.
Члан 9.
Финалне утакмице Купа Србије у мушкој и женској конкуренцији играју се истог
дана као дупли програм у истој дворани. Домаћина финалних утакмица одређује
директор такмичења на основу достављених понуда за организацију финала, у
прописаном року.
Члан 10.
Право наступа такмичара и чланова стручних штабова на утакмицама Купа
Србије условљено је исправним такмичарским лиценцама, са важећим лекарским
прегледом за такмичаре. Домаћин сусрета је обавезан да обезбеди интернет
конекцију за праћење резултата и статистику. Званичну статистику и праћење
резултата раде статистичари клубова Суперлиге на утакмицама где су домаћини
сусрета клубови Прве, Прве „Б“ или Друге Лиге.
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Члан 11.
Утакмице такмичења за Куп Србије се играју према овим Пропозицијама,
важећим нормативним актима ОСС и званичним Правилима одбојке.
За све оно, што није предвиђено овим Пропозицијама, у завршном делу
такмичења за Куп Србије примењиваће се важеће Пропозиције такмичења
Суперлиге и Прве Лиге.
Члан 12.
Судије, у првом делу такмичења за Куп Србије, одређују надлежни органи, који
спроводе такмичење.
Судије другог и завршног дела такмичења за Куп Србије одређује Врховни
судија УОСС. Записничаре и по двојицу линијских судија (осим за Финалну утакмицу
по четворицу линијских судија) одређују надлежне територијалне судијске
организације.
Делегате за други и завршни део такмичења Купа Србије одређује
Такмичарска комисија ОСС.
Члан 13.
Обрачун путних трошкова и таксе за судије у првом делу такмичења су
утврђене Пропозицијама савеза који спроводи такмичење и утврђују се за сваку
такмичарску годину.
Обрачун путних трошкова у завршном делу такмичења је као у Суперлиги и
Првој Лиги.
У Осмини финала Купа Србије таксе за судије и делегате су као у Првој Лиги.
У Четвртфиналу, као на Полуфиналу и Финалу Купа Србије таксе за судије и
делегате су као у Суперлиги.

Члан 14.
Жалбе на одигране утакмице у првом делу такмичења за Куп Србије у одбојци
подносе се, на начин прописан Правилником о такмичењу ОСС, органу при
надлежном регионалном или међурегионалном одбојкашком савезу који спроводи
такмичење.
Жалбе у другом и завршном делу Купа Србије у одбојци подносе се
Такмичарској комисији ОСС.
Члан 15.
Жалбе на првостепено решење у првом делу Купа Србије у одбојци подносе
се првом вишем надлежном органу регионалног или међурегионалног одбојкашког
савеза.
Жалбе на првостепено решење у другом и завршном делу Купа Србије у
одбојци подносе се Извршном одбору ОСС.
Другостепено решење по жалби је коначно.
Члан 16.
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Казне за неучествовање или одустајање од такмичења у првом делу
такмичења за Куп Србије прописује орган који спроводи такмичење.
Казне за одустајање од такмичења у другом и завршном делу такмичења за
Куп Србије прописује Такмичарска комисија ОСС у виду Анекса ових Пропозиција за
сваку такмичарску годину.
Члан 17.
Победник такмичења за Куп Србије у одбојци стиче назив "ПОБЕДНИК
ОДБОЈКАШКОГ КУПА СРБИЈЕ" за сениорке или сениоре за ту такмичарску годину
и осваја пехар Одбојкашког Савеза Србије.
Победник одбојкашког Купа Србије стиче право такмичења у КУПОВИМА
ЕВРОПЕ, према одлуци надлежне комисије ЦЕВ-а.
Члан 18.
Тумачење ових Пропозиција даје Такмичарска комисија ОСС.

Београд, септембар 2017. године

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА ОСС

Такмичарска комисија ОСС Пропозиције за Куп Србије

Страна 5
& .

