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ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Организациони одбор летњег турнира у малом фудбалу у Петровцу на 
седници од 02.06.2017. године усвојио је

ПРОПОЗИЦИЈЕ
такмичења на турниру у малом фудбалу

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 

Члан 1.
 Покровитељ турнира је општина Петровац на Млави.

Члан 2.
 Организатор турнира је Спортски савез општине Петровац на 
Млави у даљем тексту: организатор.
 Организатор именује Организациони одбор који руководи турниром.

Члан 3.
 Суорганизатори су:

• Средња школа “Младост”
• ОФС Петровац
• Спортски центар Петровац на Млави
• Културно просветни центар
• Дирекција за омладину и спорт

Члан 4.
 Сваке године утврђује се листа екипа које учествују на турниру.
 Листа екипа утврђује се на основу пријава. 
 Услове за пријављивање екипа и начин пријављивања утврђује 
Организациони одбор.    

Члан 5.
 Такмичење се спроводи по одредбама Правилника о фудбалским 
такмичењима (ПФТ), Дисциплинског правилника (ДП), Правила игре за 
мали фудбал, Одлука и других прописа ФСС као и ових Пропозиција. 
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II - ТАКМИЧЕЊЕ

Члан 6. 
 Такмичењем руководи Такмичарско-дисциплинска комисија коју 
именује Организациони одбор - у даљем тексту ТДК.
 Комисија ради у седницама на којима доноси одлуке о такмичењу 
и дисциплинским мерама. Одлуке комисије објављују се у Службеном 
билтену.

Члан 7. 
 Свака екипа може да пријави најмање 5 а највише 10 играча који 
на дан почетка турнира имају следећу старост:
 Екипа СЕНИОРА 2000. год. и старији,  
 Екипа ВЕТЕРАНА од 40 година и старији
 Екипа КАДЕТА рођени 2001.год и млађи      
 Екипа ПИОНИРА рођени 2003.год и млађи  
 Екипа ПЕТЛИЋА рођени 2005.год  и млађи  
 Екипа МЛАЂИХ ПЕТЛИЋА рођени 2007.год и млађи.
 Екипа КОЛИБРИ рођени 2009.год и млађи

 Свака екипа може пријавити играче до почетка турнира односно 
најкасније до почетка прве утакмице на којој екипа наступа.
 Свака екипа после првог круга такмичења по групама, може 
дописати највише 2 играча уз новчану накнаду не мењајући предвиђени 
нити пријављени број играча из става првог и другог овог члана. Такође 
екипа, после I круга може заменити 2 играча уз новчану надокнаду не 
мењајући предвиђени број играча из става 1. и 2. овог члана.
 Један играч може бити пријављен само за једну екипу, и не може 
наступати у више категорија.

Члан 8. 
 На клупи могу седети два лица (Представник клуба и тренер) и 
резервни играчи. Менаџер представља екипу као њен овлашћени 
представник.
 У његовом одсуству екипу представља капитен.

Члан 9.
 Приликом пријављивања за представника екипе и играче морају се 
приложити личне карте, пасоши, возачке дозволе или ђачке књижице.
 Без једног од ових докумената играч не може наступити на 
утакмици. Уз пријаву екипе достављају и боју дресова у којима ће 
наступати. Представник екипе је одговоран за здравствено стање својих 
играча.



3

Члан 10. 
 На основу броја пријављених екипа ТДК доноси одлуку о систему 
тамичења.

Члан 11. 
 За победу на утакмици у групи екипа осваја 3 бода, а за нерешен 
резултат свака екипа осваја по 1 бод.
 Победник у групи је она екипа која освоји највећи број бодова.
 Уколико две или више екипе освоје исти број бодова пласман екипа 
се утврђује на основу помоћне (мини) табеле, сачињене од резултата 
међусобних сусрета. Ако је резултат међусобног сусрета нерешен, 
боље пласирана је екипа чија је разлика датих и примљених голова 
већа, а ако је и то исто, екипа која је дала више голова, а уколико је и то 
исто пласман се утврђује жребом. Коначну табелу по групама утврђује 
ТДК.

Члан 12. 
 Завршно такмичење се спроводи по куп-систему.

Члан 13. 
 На крају овог такмичења ТДК проглашава победника турнира и 
поредак осталих екипа.

Члан 14. 
 Календар такмичења утврђује Организациони одбор.
 Распоред утакмица по групама у складу са календаром утврђује 
ТДК. Првоименована екипа у распореду, уколико екипе наступе у истој 
боји, задржава своју пријављену боју.

Члан 15. 
 Утакмице се по правилу не могу одлагати, али се изузетно у 
оправданим случајевима може одложити.
 Оправданост одлагања утакмице цени ТДК.
 Одлука ТДК о одлагању утакмице је коначна.
 Одложене утакмице играју се по распореду који одреди ТДК.
 Одлагање једне утакмице не сме бити на штету других екипа.

Члан 16. 
 Екипа која не наступи на утакмици губи утакмицу службеним 
резултатом (3:0 пар-форфе). Уколико екипа неоправдано не наступи 
2 пута биће дисквалификована. Ако екипа не наступи у финалу или 
утакмици за 3. место или напусти терен пре краја ових утакмица, губи 
право на награду.
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Члан 17. 
 Екипе су дужне да наступе у једнобразној опреми која се састоји од 
дресова, гаћица и патика.
 Дресови играча морају бити нумерисани и да сваки играч из исте 
екипе носи различит број. Играч мора да носи на дресу број под којим је 
уписан у записнику утакмице.

Члан 18.
 Играчу коме по Правилима игре због прекршаја или неспортског 
понашања буде изречена опомена (добије жути картон) по завршетку 
утакмице опомена се брише (не преноси се у даље такмичење).
 Играч који добије две опомене и буде искључен (други жути картон) 
аутоматски је суспендован до изрицања казне од стране ТДК. Ако се 
то догоди на последњој утакмици турнира (финале или утакмица за 3. 
место) после утакмице казна се брише.
 Ако је играч искључен на утакмици због неког тежег прекршаја иии 
неспортског понашања одлуку о казни доноси ТДК.

III - ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦА

Члан 19. 
 Комплетном организацијом утакмица руководи Организациони 
одбор. Организатор је дужан да за сваку утакмицу обезбеди терен, 
судије, делегата, дежурног лекара, санитетска кола, свлачионице и 
обезбеђење реда.
 Све утакмице морају бити пријављене надлежном органу унутраш-
њих послова.

Члан 20. 
 За нереде и инциденте примењиваће се мере по Закону, ДП ФСС и 
овим Пропозицијама.
 Уколико утакмица буде прекинута кривицом екипе, она ће бити 
регистрована службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) за противничку 
екипу, ако ова екипа до прекида није постигла повољнији резултат.
 За теже инциденте играч или екипа могу бити дисквалификовани и 
не могу наступити на наредном турниру.

IV - ДУЖНОСТИ ЕКИПА

Члан 21.
 Представник екипе је дужан да пре утакмице делегату преда састав 
тима са документима (лична карта, пасош, возачка дозвола или ђачка 
књижица).
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 Утврђивање идентитета играча врши се пре почетка утакмице.
 Уколико представници екипа не желе да врше преглед играча, 
дужни су да то пре почетка утакмице потпишу на записнику.
 Екипа је дужна да пре одигравања прве утакмице на турниру 
уплати котизацију. У случају да екипа не изврши своје обавезе према 
организатору турнира и одигра утакмицу, исту губи службеним 
резултатом 3:0.

V - ДУЖНОСТИ ДЕЛЕГАТА

Члан 22. 
 На свакој утакмици турнира обавезно је присуство делегата кога 
одређује ТДК. Делегат врши укупан надзор на утакмици, утврђује 
идентитет играча који наступају, прати ток утакмице и бележи све 
моменте који имају важности за даљи поступак, а по завршеној утакмици 
сачињава записник који доставља ТДК.
 Листу делегата утврђује Организациони одбор.

VI - ДУЖНОСТИ СУДИЈА

Члан 23. 
 Сваку утакмицу турнира суди један судија и један помоћник судије 
које одреди ТДК. Судија и помоћник судије треба да буду снабдевени 
пиштаљкама.
 Судије су дужне да суде у комплетној судијској опреми, осим 
што уместо ципела треба да имају патике. Листу судија утврђује 
Организациони одбор.

Члан 24. 
 Судија је дужан да пре почетка утакмице прегледа терен и утврди 
да ли је исправан за игру, да утакмицу води по Правилима игре за мали 
фудбал у сали, да контролише време за игру и казнено време, да у 
записник утакмице унесе имена опоменутих и искључених играча, као 
и разлоге искључења, да уколико је најављена жалба на суђење и ток 
утакмице о томе на записнику да своју изјаву.

VII – ЖАЛБЕ

Члан 25.
 Жалбени поступак на турниру спроводи се по одредбама ПФТ, ДП 
ФСС и ових Пропозиција.
 Жалбе по свим основима најављују се на записнику непосредно 
по завршетку утакмице, а достављају се ТДК најкасније у року од једног 
часа по одиграној утакмици уз уплату таксе.
 Висину таксе за жалбе утврђује Организациони одбор.
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 Ненајављене, неблаговремене и нетаксиране жалбе неће се 
разматрати.
 Одлуку по жалби, ТДК је дужна да донесе у року од 1 дана, 
рачунајући од времена завршетка утакмице.
 Одлуке ТДК по жалбама су коначне.

VIII - ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26. 
 Сви приходи од турнира припадају организатору. Висину 
котизације за пријаве екипа утврђује Организациони одбор. Услове за 
рекламирање, спонзорисање, односе са покровитељима и др. утврђује 
Организациони одбор, на основу којих организатор склапа појединачне 
уговоре.

 Врсту и висину награда екипама и другим учесницима турнира 
утврђује Организациони одбор.
 Трошкове такмичења сноси организатор. Висину трошкова 
службених лица, комисија и сл. утврђује Организациони одбор.

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27. 
 За све што није предвиђено овим Пропозицијама примењују се 
ПФТ, ДП и други прописи ФСС.

Члан 28. 
 Измене и допуне ових Пропозиција не могу се вршити у току 
турнира.

Члан 29. 
 Тумачење ових Пропозиција даје Организациони одбор.

Члан 30. 
 Пропозиције ступају на снагу даном доношења.

Петровац на Млави 
 02.06.2017.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник
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ПРАВИЛА ИГРЕ ЗА МАЛИ ФУДБАЛ

I ТЕРЕН ЗА ИГРУ

 Тачка за каснени ударац се налази на удаљености од 6 метара. 
Друга тачка за казнени ударац се налази на удаљености од 10 метара 
(казнени ударац због нагомилавања прекршаја).

II БРОЈ ИГРАЧА

 Свака екипа се састоји од 10 играча од којих на терену наступају 
5 играча (4 играча + вратар). Осталих 5 играча налазе се на клупи за 
резерве.
 У категорији ветерана број играча је 5 (4 играча +вратар). Најмањи 
број играча да би утакмица могла да се одигра је 2+вратар.
 Број измена у току утакмице није ограничен. Измена играча може 
бити летећа док се вратар може заменити само у прекиду игре.
 Измена играча се врши на уздужној линији своје половине терена 
на прописано обележном месту. Измена је извршена правилно када 
играч напусти терен а заменик након тога уђе. Неправилно извршена 
измена се кажњава индиректним ударцем против екипе која је начинила 
прекршај, а играч који је начинио прекршај треба да буде опоменут. 
Индиректан ударац се изводи на месту где се лопта затекла у тренутку 
прекида.

III ОПРЕМА ИГРАЧА

 Опрема играча треба да се састоји од дреса, гаћица и чарапа, као 
и спортских ципела. Ношење ципела је обавезно, а употреба штитника 
је дозвољена.
 Дресови играча треба да буду нумерисани, сваки играч из исте 
екипе мора носити различити број. Вратару се може дозволити да носи 
дугачке панталоне (тренерку). Боја његовог дреса треба да се јасно 
разликује од других играча и судија.

IV ТРАЈАЊЕ ИГРЕ

 Утакмица траје зависно од категорије екипа и то:
 За екипе СЕНИОРА и ВЕТЕРАНА 2 x 20 минута,
 За екипе КАДЕТА 2 x15 минута и
 За екипе ПИОНИРА 2 x 12 минута.
 За екипе ПЕТЛИЋА, МЛ. ПЕТЛИЋА и КОЛИБРИ 2 x 10 мин. + 5 мин.
 који ће бити незванично треће полувреме.
 Пауза између два полувремена не сме да траје дуже од 10 минута.
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 Трајање сваког полувремена продужава се да би се извео казнени 
ударац са 6 или 10 метара. Након видљивог ефекта казненог ударца 
утакмица или полувреме се завршава.
 Екипама је дозвољено да у сваком полувремену затраже по 1 
минут одмора ТАЈМ-АУТ. Тренери екипа су овлашћени да затраже тајм-
аут а он се може извршити само у прекиду игре или када је лопта ван 
терена у поседу екипе која тражи ТАЈМ - АУТ. За време тајм-аута, сви 
играчи морају да остану у терену за игру.
 Екипа која не искористи тајм-аут у првом полувремену, то право не 
може пренети у друго полувреме.

V ПОЧЕТАК ИГРЕ

 Избор стране и почетног ударца одређује се помоћу новчића. Екипа 
која добије има право да бира страну на коју напада. Приликом овог 
ударца сви играчи једне екипе треба да се налазе на својој половини 
а противнички на супротној. Ударац је правилно изведен када се лопта 
удари и крене напред. Из овог ударца се не може директно постићи 
погодак. После сваког постигнутог поготка и после полувремена 
процедура извођења овог ударца је иста као и на почетку утакмице. 

VI ПОСТИЗАЊЕ ПОГОТКА

 Погодак је постигнут када цела лопта пређе преко линије у вратима 
између стубова врата и испод пречке под условом да није направљен 
ни један прекршај од стране екипе која постиже погодак. Екипа која је 
постигла већи број поготка у току игре је победник. Ако су екипе постигле 
исти број поготка утакмица је завршена нерешено (без победника).

VII УДАРАЦ СА ВРАТА

 Овај ударац се може извести и руком и ногом. Лопта је у игри 
када напусти границе казненог простора у терен за игру. Овај ударац 
само вратар може извести и док се изводи сви играчи морају бити ван 
казненог простора, а противнички и 5 метара од лопте и изван 9 метара. 
Из овог ударца вратар може пребацити лопту преко средишње линије. 
Време дозвољено за извођење овог ударца је 4 секунде.

VIII ПРЕКРШАЈИ И НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ

 ДИРЕКТАН СЛОБОДАН УДАРАЦ се досуђује противничком тиму, 
ако играч намерно учини један од следећих прекршаја у маниру за који 
судија сматра да је непажљив, безобзиран или превише груб:
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 а) шутне или покуша да шутне противника; 
 б) саплете или покуша да саплете противника; 
 ц) скаче на противника; 
 д) напада противника, чак и раменом; 
 е) удари противника; 
 ф) гура противника.
 
 Директан слободан ударац такође се досуђује противничком тиму 
ако играч почини било који од следећих прекршаја:
 а) држи противника;
 б) пљуне противника;
 ц) уклиза с намером да иде на лопту када је она у игри или када 
противнички играч покушава да одигра лоптом (клизећи старт), са 
изузетком голмана у сопственом казненом простору, а под условом да 
није играо неопрезно, или користио претерану силу;
 д) дотакне противника пре него што је дотакао лопту, у покушају да 
добије лопту;
 е) намерно игра руком на лопту, са изузетком голмана у његовом 
казненом простору. Директан слободан ударац се изводи са места 
где се прекршај догодио. Горе поменути прекршаји називају се 
КУМУЛАТИВНИМ ПРЕКРШАЈИМА.

 КАЗНЕНИ УДАРАЦ (ПЕНАЛ) се досуђује ако играч изврши било 
који од горе поменутих прекршаја у свом казненом простору, независно 
од позиције лопте, али под условом да је лопта у игри.

 ИНДИРЕКТАН СЛОБОДАН УДАРАЦ досуђује се противничком 
тиму, са места где се прекршај догодио, ако по мишљењу судије играч:
 а) игра на начин који је опасан;
 б) када лопта није у игри, намерно спречава напредовање 
противника;
 ц) спречава голмана да игра лоптом која је у његовим рукама;
 д) чини неки од прекршаја који у овом правилу нису споменути, а 
због којих може да добије опомену или да буде искључен.

 ИНДИРЕКТАН СЛОБОДАН УДАРАЦ досуђује се противничком 
тиму ако голман почини један од следећих прекршаја:
 а) дотакне или контролише рукама лопту коју је њему намерно 
упутио његов саиграч стопалом;
 б) када после убацивања лопте у игру (после аута) од играча из 
његове екипе, лопта пође непосредно (директно) ка вратару, а он је 
дотакне или контролише рукама;
 е) ако додирне лопту или је контролише рукама или стопалом на 
свом делу терена дуже од 4 секунде;
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 Индиректан слободан ударац се изводи са места где се прекршај 
догодио, уколико то није било у казненом простору, у ком случају се 
ударац изводи са линије казненог простора, најближе месту учињеног 
прекршаја.
 Играч треба да буде опоменут и да добије ЖУТИ КАРТОН ако:
 а) крши поступак измене;
 б) непрекидно крши Правила игре;
 ц) показује било речима, било гестом да се не слаже са одлуком 
судије;
 д) је крив за неспортско понашање;
 е) одуговлачи са враћањем лопте у игру;
 ф) не поштује установљено растојање при убацивању лопте у игру, 
извођењу корнера, слободног ударца или гол-аута;
 г) намерно напусти терен без судијске дозволе.
 За сваки од ових прекршаја судија треба да досуди индиректан 
слободан ударац за противничку екипу, који ће се извести са места где 
се прекршај догодио.
 Уколико се прекршај догодио у казненом простору, индиректан 
слободан ударац треба да се изведе са линије 6 м, са тачке најближе 
месту где се прекршај догодио, уз изрицање одговарајуће опомене, али 
под условом да није учињен озбиљнији прекршај Правила игре. Играч 
треба да добије ЦРВЕНИ КАРТОН и буде удаљен из игре ако је, по 
мишљењу судије:
 а) крив за озбиљну, грубу игру;
 б) крив за бруталан напад;
 ц) користо увредљиве и погрдне речи;
 д) добио по други пут у истом мечу, жути картон;
 е) пљунуо противника, или било коју другу особу;
 ф) спречио противнички тим у постизању гола. или у очигледној 
гол шанси, тако што је намерно играо руком (ово не важи за голмана у 
његовом казненом простору);
 г) спречио противничког играча у очигледној гол шанси прекршајем 
за који се свира слободан или казнени ударац.
 Жути и црвени картони могу се показати само играчима или 
резервним играчима. Судије имају овлашћење да изрекну дисциплинске 
казне играчима од тренутка када уђу у терен, док га не напусте после 
последњег знака пиштаљком.
 Ако је игра заустављена јер је играч искључен са терена због једног 
од прекршаја, а да при томе није учинио додатни прекршај Правила, 
игра треба да буде настављена индиректним слободним ударцем, са 
места где се прекршај догодио.
 Међутим, ако је прекршај учињен унутар казненог простора, 
индиректан слободан ударац треба да се изведе са линије 6 м, са тачке 
која је најближа месту где се прекршај догодио.
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 Једном искључен играч не може поново да уђе у игру, нити да седи 
на клупи за резервне играче, јер мора да напусти простор у близини 
терена.
 Његова екипа може да се попуни после два минута од искључења, 
уколико у том року није постигнут погодак, о чему води рачуна мерилац 
времена. При том треба примењивати следеће:
 а) ако је у терену 5 играча према 4 играча, а екипа са већим бројем 
постигне погодак екипа са 4 играча може да буде попуњена;
 б) ако обе екипе имају по 4 играча, а постигне се погодак, обе треба 
да буду попуњене;
 ц) ако 5 играча игра против 4 или 3, а екипа са већим бројем играча 
постигне погодак, екипа са 3 играча може да буде попуњена само једним 
играчем;
 д) ако обе екипе играју са 3 играча и постигне се погодак, свака од 
њих може да додати по једног играча;
 е) ако је екипа која постигне погодак са мањим бројем играча, игра 
треба да буде настављена без измене броја играча.
 СТАРТ С ЛЕЂА којим се угрожава безбедност противника мора се 
казнити као озбиљан прекршај у игри.
 Свако СИМУЛИРАЊЕ НА ТЕРЕНУ са намером да се заварају 
судије мора се казнити као неспортско понашање.
 Играч који прослављајући погодак скине свој дрес, мора се 
опоменути због неспортског понашања.

 СЛОБОДАН УДАРАЦ може бити двојак: директан, из кога погодак 
може да буде постигнут непосредно (директно) против стране која је 
погрешила, или индиректан, из кога погодак не може да буде постигнут 
све док лопта није такнута или њоме није играо неки други играч (осим 
играча који је извео ударац) пре него што је ушла у оквир гола.
 Да би се разликовало досуђивање директног и индиректног 
слободног ударца, судија, када досуђује индиректан слободан ударац, 
треба да га означи подизањем једне руке изнад главе.
 Треба да држи руку у том положају, све док ударац не буде изведен 
и док лоптом не игра или је не дотакне други играч, или док лопта не 
буде ван игре.
 Код директног слободног ударца, судија држи руку хоризонтално 
подигнуту, у правцу у коме ударац треба да се изведе. У случају 
кумулираних прекршаја, судија кажипрстом показује на подлогу, односно 
на терен, стављајући до знања записничком столу да је у питању 
кумулирани прекршај.
 Сви противнички играчи морају да буду најмање 5 м удаљени 
од лопте док је она у игри. Када екипа која се брани изводи слободан 
ударац из свог казненог простора, сви противници морају да буду изван 
овог казненог простора. Лопта је у игри пошто је била шутнута или 
дотакнута, и пошто је напустила казнени простор.
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 Ако се играч противничке екипе нађе ближе од 5 метара лопти пре 
него што је слободан ударац изведен, судија би требало да нареди да 
се слободан ударац понови, све док се не поступи по Правилу.
 Лопта мора да мирује када се изводи слободан ударац и извођач 
не може да игра по други пут лоптом, све док је не такне или њоме не 
игра неки други играч.
 КАЗНА:
 а) ако је. при извођењу слободног ударца, противнички играч ближе 
лопти него што је дозвољено, ударац се понавља;
 б) ако играч који изводи слободан ударац, после ударца игра 
лоптом по други пут пре него што ју је дотакао или играо њоме други 
играч, изводи се индиректан слободан ударац за противничку екипу, са 
места где се прекршај догодио. Међутим, ако је прекршај учињен унутар 
казненог простора, индиректан слободан ударац треба да се изведе са 
линије 6 м, са тачке која је најближа месту где је учињен прекршај;
 ц) ако екипа која изводи слободан ударац утроши више од 4 секунде 
за то, судија би требало да досуди индиректан слободан ударац за 
противничку екипу.

IX КУМУЛИРАНИ ПРЕКРШАЈИ

 КУМУЛИРАНИ ПРЕКРШАЈИ се односе на све прекршаје који се 
санкционишу слободним ударцем. У кумулиране прекршаје се убрајају: 
директни слободни ударци, индиректни слободни ударци и 4 секунде. 
Првих пет прекршаја почињених од стране исте екипе за време сваког 
полувремена се бележе у резимеу утакмице. Судије могу да дозволе да 
се игра настави тако што ће применити правило предности ако екипа 
још није починила пет акумулираних прекршаја и ако противничкој 
екипи није ускраћена очигледна прилика за постизање поготка. Ако 
примене правило предности, судије морају да укажу мериоцу времена 
и трећем судији на акумулирани прекршај, чим лопта буде ван игре. Ако 
се играју продужеци, акумулирани прекршаји из другог полувремена 
остају валидни.
 Сваки акумулирани прекршај у току продужетка додаје се на укупан 
збир прекршаја те екипе из другог полувремена.
 Првих пет кумулираних прекршаја учињених од стране једне екипе 
за време било ког полувремена, могу се штитити живим зидом, на 
удаљености од 5 метара од лопте. Може се шутирати директно на гол.
 Код шестог кумулираног прекршаја, више није дозвољен живи зид 
као одбрана од директног слободног ударца. Такође, код шестог (и свих 
наредних) кумулираних прекршаја, важе следећа правила:
 а) играчи, са изузетком голмана одбрамбене стране и играча који 
тај ударац изводи, а који је претходно индентификован, треба да остану 
на терену, али иза замишљене линије, односно линије која је упоредна 



13

са лоптом и која је паралелна са гол-аут линијом, а изван казненог 
простора;
 б) голман мора да остане у свом казненом простору, удаљен 
најмање 5 метара од лопте;
 ц) противнички играчи такође морају да буду удаљени 5 метара 
од лопте и не смеју да ометају играча који изводи слободан ударац, 
ниједан играч не сме да пређе замишљену линију док лопта не буде у 
игри;
 д) играч који изводи директан слободан ударац мора да игра лоптом 
са намером да постигне погодак, не сме да је дода другом играчу;
 е) када је директан слободан ударац већ изведен, ниједан играч не 
сме да дотакне лопту уколико она није претходно дотакнута од голмана, 
или се не одбије од стативе или пречке или не оде ван терена Ако играч 
екипе која се брани и играч екипе која је у нападу прекрше ово правило 
поново се изводи слободан ударац.
 ф) Ако лопта удари у објекат пошто је играна ка напред поново 
се изводи слободан ударац. Ако се лопта одбије од голмана, пречку 
или стативе па се тако врати у игру, а затим удари у објекат, судије 
заустављају игру и дају знак за наставак игре уз судијску лопту, са места 
на коме је лопта ударила у објекат;
 г) слободан ударац не може да се изведе са удаљености мање од 6 
м од гол-аут линије. Ако се прекршај који повлачи индиректан слободан 
ударац деси у казненом простору, тада слободан ударац мора да се 
изведе са линије 6 м, са тачке која је најближа месту где се прекршај 
догодио;
 а) ако екипа има пет кумулираних прекршаја, па било који играч 
начини шести прекршај на противничкој половини, или на својој 
половини пре замишљене линије паралелне са средишном линијом 
која пролази кроз другу тачку за казнени ударац на 10 метара, слободан 
ударац треба да се изведе са те тачке на терену.
 б) ако се игра настави продужецима, сви прекршаји који су почињени 
у другом полувремену настављају да се кумулирају у продужетку игре.
 ц) ако се прекршај догоди ближе од 10 метара, играч може да бира 
са ког места жели да изведе ударац.
 КАЗНЕ:
 За сваки прекршај овог Правила:
 а) од стране одбрамбене екипе, ударац треба поновити, ако није 
постигнут погодак;
 б) од стране нападајуће екипе, осим играча који изводи ударац, 
ако је постигнут погодак, он не треба да буде признат, а ударац се 
понавља;
 ц) од играча који изводи слободан ударац, пошто је лопта у игри, 
играчу противничке екипе досуђује се извођење посредног индиректног 
слободног ударца са места где се прекршај догодио.
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 КАЗНЕНИ УДАРАЦ се изводи са тачке за казнени ударац.
 Сви играчи, осим играча који га изводи, а претходно је 
идентификован, и противничког голмана, треба да буду на терену, али 
изван казненог простора, удаљени најмање 5 метара од тачке са које се 
изводи казнени ударац.
 Противнички голман мора да стоји (лицем према извођачу ударца) 
на линији гола између статива, све док лопта не буде у игри.
 Играч који изводи казнени ударац мора да шутира напред и не 
може да игра лоптом по други пут, све док она не буде дотакнута или 
њоме не игра неки други играч.
 Лопта је у игри када крене напред.
 Погодак може да буде постигнут директно из таквог казненог 
ударца.
 Када се казнени ударац изводи у току регуларног времена утакмице, 
или у продужетку полувремена или краја утакмице (да би се омогућило 
извођење или понављање казненог ударца), погодак се признаје ако, 
пре него што лопта прође између статива и испод пречке, додирне 
једну или обе стативе, и/или пречку и/или голмана у било којој од ових 
комбинација, а да претходно није дошло до другог прекршаја.
 КАЗНЕ:
 За сваки прекршај овог Правила:
 а) од стране одбрамбене екипе - ударац треба да буде поновљен, 
ако није постигнут погодак, у супротном не;
 б) од стране нападајуће екипе, али не од оног играча који изводи 
ударац - погодак треба да буде поништен, а ударац поновљен; ако гол 
није постигнут, ударац се не понавља;
 ц) од играча који изводи казнени ударац - ако је лопта у игри. Играч 
противничке екипе ће извести индиректан слободан ударац са места где 
је прекршај начињен; ако је то место унутар казненог простора, ударац 
се изводи са линије казненог простора, са тачке која је најближа месту 
прекршаја.

X ИЗВОЂЕЊЕ АУТА

 Када лопта целом својом запреманом пређе преко аут-линије било 
по земљи или у ваздуху, или додирне плафон ако се игра у затвореном 
простору, треба да буде враћена у игру ногом, у било ком правцу, са 
места где је прешла аут-линију, од стране играча противничке екипе у 
односу на играча који је, пре тога, последњи дотакао лопту.
 Извођач мора да буде изван терена, а стопалима може да додирује 
аут-линију, у тренутку извођења ударца. Лопта мора да мирује на аут-
линији или ван терена за игру.
  Играчи противничке екипе морају да буду удаљени најмање 5 
метара од места са кога се изводи убацивање.
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 Погодак се не може постићи директно из убацивања ногом.
 КАЗНЕ:
 а) ако је лопта неправилно убачена, убацивање поново треба да 
изведе играч противничке екипе;
 б) ако се убацивање изведе са било ког другог положаја, а не 
са тачке где је лопта прешла аут-линију, убацивање треба поново да 
изведе играч противничке екипе;
 ц) ако се убацивање не изврши у року од 4 секунде од тренутка 
када играч који треба да га изведе стави лопту на место, оно треба да 
се поново изведе од стране играча противничке екипе.
 д) ако играч који изводи убацивање игра ногом по други пут пре него 
што је лопту дотакао или њоме играо други играч, треба да се изведе 
индиректан слободан ударац од стране играча противничке екипе, 
са места где се прекршај догодио. Уколико се прекршај десио унутар 
казненог простора, индиректан слободан ударац треба да се изведе са 
линије 6 метара, са места које је најближе ономе на коме се прекршај 
догодио.

XI ИГРА ГОЛМАНА

 Уколико голман игра као пети играч на свом делу терена не сме да 
држи лопту у ногама дуже од 4 секунде. На противничком делу терена 
нема временског ограничења за игру голмана.
 Играч који је заменио голмана и игра као пети играч мора имати 
различит дрес (са бројем на леђима под којим је заведен у записнику) 
и за њега важи правило да не сме да држи лопту више од 4 секунде на 
свом делу терена.
 Голман има право да руком избаци лопту преко центра, не 
може се директно постићи погодак (ни из игре ни после гол-аута).
 Голман лопту може пребацити преко центра дроп-кик ударцем и из 
тог ударца МОЖЕ ДИРЕКТНО постићи погодак.
 Код убацивања лопте у игру (приликом извођења аута) лопта може 
да се врати голману у голмански простор, али голман не сме да је хвата 
рукама већ да одигра ногом.
 Кад од вратара лопта напусти границе терена за игру преко 
попречне линије, досуђује се ударац из угла за противничку екипу.
 Уколико голман у интервенцији ван казненог простора игра руком, 
или клизећим стартом спречава противничког играча фаулом у постизању 
поготка, кажњава се аутоматски црвеним картоном и искључењем на 2 
минута са правом измене.
 Голман може бити замењен летећом изменом у било које време 
без заустављања игре (било да је игра прекинута или током саме игре).
 Голмана може заменити само пријављени (обележени) голман.
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 Листа судија за турнир у малом фудбалу

1. Горан Милановић - судија I категорије
2. Марко Рацић  - судија I категорије
3. Ненад Илић  - судија I категорије
4. Горан Станојевић - судија II категорије
5. Иван Илић  - судија II категорије
6. Драган Конић  - судија II категорије
7. Иван Ивановић             - судија II категорије
8. Ненад Јовановић - судија II категорије
9. Стефан Јовић  - судија II категорије
10. Дарко Бојић  - судија
11. Вељко Стевић  - судија
12. Марко Миљковић - судија
13. Никола Божић  - судија
14. Душко Бадрић  - судија
15. Милан Богдановић - судија
16. Бобан Лазаревић - судија
17. Живановић Филип - судија

Листа делегата

1.   Радован Давидов
2.   Милош Јанковић
3.   Дејан Милошевић
4.   Иван Перић
5.   Владимир Стокић
6.   Драган Ђурђевиђ
7.   Зоран Ђорђевић
8.   Иван Јовановић


