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1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
1) Овим Пропозицијама утврђују се услови за организовање и спровођење такмичења за
Цицибан лигу ФС Ниша.
2) Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за првенствено такмичење: састав
лига, игралиште, организација утакмице, право наступа и утврђивање идентитета играча,
делегати, судије, дисциплински прекршаји, жалбе, регистровања утакмица, утврђивање
пласмана, најмањи број играча и замене, лекарски прегледи, финансијске одредбе и минимум
услова за стручно педагошки рад.
Члан 2.
Такмичењем за првенствене утакмице Цицибан лиге ФСН руководи орган који именује Извршни
одбор ФС Ниша са седиштем на Тргу Павла Стојковића бр.10 у Нишу.
Надлежности и делокруг Руководиоца и Комесара лига су:
1) Израђује распоред такмичења.
2) Организује и спроводи такмичење према календару, а у складу са Пропозицијама такмичења,
Правилима фудбалске игре и другим прописима ФСС.
3) Формира износ уплате учешћа екипа за исплату службених лица (судија, делегата,
организатора), пехара, диплома, медаља, обрада података, потрошног материјала, закуп
терена и др.
4) Делегира и води евиденцију службених лица.
5) Извршава финансијске обавезе према службеним лицима и објектима које користи.
6) Контролише рад свих службених лица.
7) Одређује систем завршног такмичења лиге.
8) Формира обраду података-табеле и евиденцију постигнутих погодака.
9) Води евиденцију деце која испољавају знаке талентованости у својој лиги.
10) Као првостепени Такмичарски и Дисциплински орган, одлучује у вези такмичарских и
дисциплинских прекршаја у складу са Такмичарским и Дисциплинским правилником.
11) Комуницира са овлашћеним лицима и тренерима клубова и школама фудбала на плану
координације и побољшању услова такмичења лига.
12) На крају сезоне сачињава извештај, који доставља Извршном одбору ФСН на усвајање.
Члан 3.
1) У Цицибан лигама ФС Ниша број група и број екипа по групама зависи од броја пријављених
екипа, али са не више од 14 екипа по групи.
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2) Такмичења Цицибан лига 2008, 2009, 2010, 2011 играју се двокружно, док се у случају
постојања група, игра у две фазе: прелиминарна и финална фаза. Прелиминарна фаза се игра
двокружно и то свака група посебно, а финална формирањем две нове групе ПЛЕЈОФ И
ПЛЕЈАУТ где се игра једнокружно.
3) Такмичење Цицибан лиге 2012 почиње у пролећном делу сезоне и игра се једнокружно, док
се у случају постојања група, игра у две фазе: прелиминарна и финална фаза. Прелиминарна
фаза се игра једнокружно и то свака група посебно, а финална формирањем две нове групе
ПЛЕЈОФ И ПЛЕЈАУТ где се игра једнокружно.
4) Утакмице у конкуренцији Цицибан 2008 трају 2х25 минута, Цицибан 2009 и 2010 трају 2х20
минута, утакмице 2011 и 2012 трају 2х15 минута, с тим што пауза траје 5 минута (полувреме),
а следи и 5 минута паузе између две утакмице.
2. ИГРАЛИШТА
Члан 4.
1) Утакмице 2008 играју се на фудбалском терену (који мора бити прихваћен од надлежне
комисије ФС Ниша) по дужини, скраћеном за две дужине КП, тако што се врата 5х2 м, која
морају бити осигурана од падова, постављају на ивици оба КП. Ширина терена 50-55 м,
дужина 67-80 м.
2) Утакмице 2009 и 2010 играју се на пола фудбалског терена (који мора бити прихваћен од
надлежне комисије ФС Ниша), ширина 30-40 м, дужина 40-60 м, врата 5х2 м и морају бити
осигурана од падова.
3) Утакмице 2011 играју се на пола фудбалског терена (који мора бити прихваћен од надлежне
комисије ФС Ниша), ширина 25-35 м, дужина 45-55 м, врата 5х2 м и морају бити осигурана од
падова.
4) За Цицибане 2008, две линије се повлаче под правим углом према попречној линији 9 (девет)
метара од унутрашње стране сваког стуба врата. Ове линије се протежу у терену за игру 9
(девет) метара и спајају се са линијом која је паралелна са попречном линијом. Простор
омеђен овим линијама и попречном линијом је казнени простор.
5) За Цицибане 2009, 2010 и 2011, две линије се повлаче под правим углом према попречној
линији 8 (осам) метара од унутрашње стране сваког стуба врата. Ове линије се протежу у
терену за игру 8 (осам) метара и спајају се са линијом која је паралелна са попречном линијом.
Простор омеђен овим линијама и попречном линијом је казнени простор.
6) Казнени ударац за Цицибане 2011 се изводи са 8 метара, док за Цицибане 2008, 2009 и 2010 са
9 метара.
7) Терен мора да буде травнат, квалитетан и видно обележен (може бити обележен и чуњевима)
у супротном ако судија оцени да терен није погодан за игру неће дозволити да се утакмице
одиграју. Утакмице се играју у копачкама.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Члан 5.
ЦИЦИБАНИ 2008, 2009, 2010, 2011:
Такмичење се организује на тај начин што је сваки клуб који се такмичи у Цицибан лиги у обавези
да једном у полусезони обавља дужност Организатора такмичарског кола. Клуб организатор
такмичарског кола је дужан да обезбеди игралиште, да га припреми за одигравање свих утакмица у
једном такмичарском колу. Клуб организатор такмичарског кола одговоран је за комплетну
3

организацију свих утакмица тог кола. Утакмице једног такмичарског кола играју се истога дана, на
истом игралишту, где је почетак наредне утакмице 10 минута након завршетка предходне.
Организатор такмичарског кола има следеће обавезе:
1) Дужан је да писмено обавести МУП о термину утакмица, (уколико нема пријаве МУП-у,
утакмице се не играју и организатор такмичарског кола дужан је да обавести учеснике кола
да се наведено коло неће играти, а уколико нека екипа има трошкове око доласка на унапред
заказану утакмицу, организатор такмичарског кола је у обавези да надокнади трошкове
доласка тој екипи.
2) Обавезан је да обезбеди и припреми терен за игру (који је претходно примљен од надлежне
комисије ФСН-а).
3) У обавези је да обезбеди две свлачионице, две фудбалске лопте и маркере.
Организација утакмице
Домаћин утакмице, а као домаћин утакмице сматра се првоименовани клуб из протокола, у обавези
је да испуни све услове који се тичу организације утакмице изузев оних које је преузео клуб
организатор такмичарског кола.
Домаћин утакмице је у обавези да обезбеди следеће:
1) Одговорно лице клуба домаћина
2) Два редара
Овлашћени представници оба клуба дужни су да 30 минута пре почетка утакмице предају делегату
спортске легитимације играча.
Члан 6.
На свим утакмицама у ограђеном делу игралишта могу се налазити следећа лица:
1) Тренер, представник екипе, заменици играча уписани у записник утакмице, лекар и они се
налазе на месту које им одреди делегат утакмице.
2) За сва остала лица делегат утакмице захтеваће преко главног дежурног да такво лице одстрани
из ограђеног дела игралишта. Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да
почне.
Члан 7.
-

Екипу сачињавају 14 играча који се уписују у записник утакмице, утакмицу почињу 6+1
играча за 2011. годиште, односно 7 + 1 за 2009 и 2010. годиште, а 8+1 за 2008. годиште.

-

Почетак утакмице врши се на тај начин што играч који има почетни ударац додаје лопту
противничком играчу, а овај на коректан начин враћа лопту противнику.

-

Убацивање (аут) се изводи руком, с тим што се код неправилно изведеног аута врши поновно
убацивање лопте у игру, а врши га играч противничке екипе.
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-

Одстојање живог зида износи 4 метра за 2011, а 7 метара за 2008, 2009 и 2010. годиште.

-

Вратар може прихватити лопту руком само ако му је лопта упућена главом, телом и ногом
изнад колена у ситуацијама када му је лопта упућена од саиграча.

-

Вратара може заменити било који играч из екипе, с тим што играч који брани мора на себи
имати дрес друге боје од играча (може и маркер)

-

У случају дужег прекида утакмице судија је у обавези да заустави време и да обавести
делегата о времену продужетка утакмице.

-

Играч не може наступити за две екипе истог годишта током првенства.

-

Играч не може у једном дану да одигра две званичне утакмице.

-

Клуб који има две или више екипа дужан је да пре првенства достави списак играча.

-

Један играч не може да игра за две екипе, уколико је клуб пријавио две екипе у истом
годишту.

-

Екипе имају право на по један тајм аут у трајању од 1 минута у сваком полувремену, а
додатни тајм аут од 1 минута има право да додели судија или делегат уколико процене да за
тим постоји потреба.

4. ПРАВО НАСТУПА И УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА
Члан 8.
На утакмицама Цицибан лиге имају право наступа сви играчи који су регистровани у надлежном
фудбалском савезу. За утврђивање идентитета и право наступа за играче Цицибан лиге, обавезна је
спортска легитимација издата од стране надлежног органа, са овереном годишњом чланарином.
Уколико клуб наступи са играчем који није измирио чланарину, тај клуб губи утакмицу службеним
резултатом. Право наступа и идентитет играча који наступају и они који ће евентуално наступити као
заменици, у присуству овлашћених представника оба клуба, утврдиће делегат пре почетка утакмице,
на полувремену или непосредно при уласку играча на терен, односно судија утакмице уколико нема
делегата.
Екипу сачињавају 14 играча који су уписани у записник утакмице.
У свакој од прописаних категорија могу наступати млађи играчи, али максимално за 2 годишта
млађи од прописане категорије, уз напомену да играчи млађи од 7 година немају право наступа (не
могу бити ни регистровани).
Играчи старији од категоријом предвиђеног годишта немају право наступа ни уз сагласност
представника клубова-екипа.
Овлашћени представници клубова имају право увида у фудбалске легитимације играча у присуству
делегата или судије утакмице уколико нема делегата, и то пре почетка, за време трајања и по
завршетку утакмице. Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат или овлашћени
представник противничког клуба посумња у исправност тог документа, делегат задржава
легитимацију и доставља је уз извештај утакмице надлежном органу. Уколико се утврди да је у току
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утакмице наступао старији играч онда се утакмица региструје службеним резултатом у корист
противничке екипе, а тренер и клуб се кажњавају по прописима ФСС.
5. РАСПОРЕД И ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 9.
-

Такмичарски бројеви клубова извлаче се на Конференцији клубова и распоред се прави према
“Бергеровој таблици”. Редослед домаћинства одређује се по такмичарским бројевима.
Уколико се клубови договоре о промени домаћинства дужни су да обавесте руководиоца
лиге и остале клубове најкасније 10 дана пре одигравања кола.

-

Евентуалну промену места одигравања утакмица (домаћинства) - тим који прави промену
обавештава екипе где се играју утакмице (у току првенства).

-

Време почетка утакмице одређује руководство лиге. Промену сатнице одигравања утакмице
може вршити искључиво Руководилац лиге уз сагласност клубова. Клуб који тражи промену
термина утакмице, договара се са противником и обавештава Руководиоца лиге. Уколико не
могу да се договоре, о свему одлучује Руководилац лиге.

-

Одлагање утакмице може одобрити искључиво Руководилац лиге. Одложена утакмица мора
да се одигра у следећих 15 дана, а клуб који је одложио утакмицу дужан је да обезбеди терен.
Све трошкове сноси екипа која одлаже утакмицу и дужна је да се прилагоди термину који
одговара противнику.

-

Екипа која се не појави у заказаном термину одигравања утакмице или са закашњењем већим
од 15 минута, губи утакмицу службеним резултатом 3 : 0 (пар-форфе).

6. ДЕЛЕГАТИ
Члан 10.
1)

Делегат на утакмици је званични представник ФСН, заступа руководство такмичења и врши
врховни надзор над утакмицом. Делегате за утакмице Цицибан лиге одређује Руководилац
лиге.

2)

Делегат је дужан да прати и објективно оцењује све услове и да се стара да се све одредбе
ових Пропозиција поштују.

7. СУДИЈЕ
Члан 11.
1)

Утакмице Цицибан лиге могу судити само активне и испитане фудбалске судије. У случају
недоласка судије, делегат је у обавези да одреди лице које ће судити.

2)

Судије за утакмице из става 1. овог члана одређује надлежни орган ФСН.

3)

Судија је обавезан да дође на игралиште 15 минута пре почетка заказане утакмице.

4)

Све утакмице генерација које играју Фудбал 7 и Фудбал 5 суди само један судија.
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8. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 12.
1)

О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних радника клубова у овом
такмичењу одлучује надлежни орган на основу одредаба Дисциплинског правилника ФСС.

2)

У случају недисциплине родитеља (псовање судија, омаловажавање деце и друго) тренер
мора да реагује. У случају да родитељи-публика и даље реагује на неспортски начин
утакмица ће бити прекинута.

3) ”Шверцовање” играча повлачи за собом регистрацију утакмице службеним резултатом,
одузимањем 6 до 9 бодова и одговарајућа казна за тренера и представника клуба у складу са
Дисциплинским правилником ФСС.
4)

Играч који наступи као старији казниће се забраном играња на свим утакмицама Цицибан
лиге у складу с Дисциплинским правилником ФСС.

5)

Недолазак на утакмицу повлачи регистрацију утакмице службеним резултатом за противника.

9. ЖАЛБЕ
Члан 13.
1)

Жалбе на одигране утакмице у првом степену, по свим основама, решава надлежни орган.

2)

Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од одигране утакмице са
образложењем и свим потребним доказима у два примерка, као и доказ о уплати прописане
таксе.

3)

На одлуке Руководиоца лиге подноси се жалба у року од 8 дана Комисији за жалбе ФСН уз
достављање доказа о уплати прописане таксе.

4)

Неблаговремене, необразложене, нетаксиране, као и жалбе неоверене неће се узимати у
разматрање.

10. РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 14.
1)

Све одигране утакмице региструје надлежни орган кога је одредио Извршни одбор ФСН у
рокуод 15 дана од дана одигравања. Укoлико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за
регистрацију утакмице се продужава до доношења одлуке по жалби, односно до
правоснажности те одлуке.

11. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 15.
1)

У свим Цицибан лигама не води се евиденција о резултатима и табелама.

2)

Пропозиције и све остале информације у вези такмичења објављују се на сајту ФС Ниша.
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12. НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ
Члан 16.
1) Утакмица за 2008. годиште може да почне ако један од тимова има најмање 8 (осам) играча.
2) Утакмица за 2009. и 2010. годиште може да почне ако један од тимова има најмање 7 (седам)
играча.
3) Утакмица за 2011. годиште може да почне ако један од тимова има најмање 6 (шест) играча
4) Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све док утакмица траје
до завршетка утакмице, уколико су пре почетка утакмице уписани у записник као играчи или
заменици.
5) Ако један тим 2008. годишта остане за време игре са мање од 8 (осам) играча, судија је дужан
да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у року од 5 (пет) минута наступи са
минималним бројем играча дужан је да трајно прекине утакмицу.
6) Ако један тим 2009. и 2010. годишта остане за време игре са мање од 7 (седам) играча, судија је
дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у року од 5 (пет) минута наступи са
минималним бројем играча дужан је да трајно прекине утакмицу.
7) Ако један тим 2011. годишта остане за време игре са мање од 6 (шест) играча, судија је дужан
да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у року од 5 (пет) минута наступи са
минималним бројем играча дужан је да трајно прекине утакмицу.
8) У случају прекида утакмице због мањег броја играча, утакмица се региструје службеним
резултатом 3 : 0 (пар-форфе) у корист противника, уколико исти до прекида није постигао бољи
резултат.
9) На првенственим утакмицама Цицибан лиге ФСН може се у току утакмице извршити замена
свих играча уписаним заменицима у записник утакмице. Играч који је замењен може поново
ући у игру.
13. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД
Члан 17.
1) Сваки играч мора бити лекарски прегледан и здравствено способан да игра. Лекарски преглед
мора бити убележен у фудбалску легитимацију играча.
2) Лекарски преглед за играче из Ниша обавља се искључиво у спортском диспанзеру, док
играчи ван Ниша лекарски преглед обављају искључиво у државним здравственим
институцијама.
3) Рок важности лекарског прегледа играча Цицибан лиге ФСН важи 4 (четири) месеца.
4) Без важећег лекарског прегледа играч не може наступити за тим.
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14. МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Члан 18.
1)

Сви клубови за рад у клубу или школи обавезно морају имати стручна лица-школоване
фудбалске тренере одговарајућег звања као и наставнике физичког васпитања, за које су дужни
да затраже и обезбеде дозволу за рад-лиценцу.

2)

Тренери и наставници морају да имају тренерске легитимације са плаћеном чланарином за
текућу годину, као и да су чланови Стручно струковне организације тренера.

3)

Контролу лиценце тренера врши делегат утакмице.

15. ОПРЕМА
Члан 19.
1) Играч не сме да носи било шта што може да буде опасно по друге играче, укључујући сваку
врсту накита.
2) Опрема треба да се састоји од дреса, шорца, штуцни, штитника, као и копачки или патика.
3) Дресови морају бити нумерисани на леђима, голман може да носи доњи део тренерке, као и
дрес у боји која ће га јасно разликовати од других играча. Штитници морају бити потпуно
прекривени штуцнама.
4) У случају да екипе имају исту боју дресова, екипа гостију мора извршити промену дресова
(може и маркери).
16. ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Котизација и трошкови такмичења морају се измирити пре почетка првенства, у супротном делегат
утакмице не сме дозволити екипи наступ, док своје обавезе не измири. Котизација за полусезону се
уплаћује на жиро рачун ФСН 325-9500800002166-50, а може се уплатити и на благајни Савеза.
Трошкови такмичења (исплата судија, делегата, организација, дежурства, пехари, медаље, обрада
података, потрошног материјала, терен и др.) по полусезони се уплаћује код руководиоца лиге.
Исплата службених лица се врши пре почетка утакмице. Уколико се утакмица не игра, право на
таксу има само делегат. Трошкове превоза ван зоне ФС ниша сноси клуб домаћин.
17. НАГРАДЕ
Члан 21.
Извршни Одобор ФСН доноси посебну одлуку о евентуалним наградама.
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18. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
1) За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о фудбалским
такмичењима ФСС, Дисциплинског правилника ФСС и осталих прописа и одлука ФСС и
ФСН.
2) Одлуке које доноси Извршни одбор ФСН о спровођењу такмичења непосредно се примењују
и обавезују све клубове Цицибан лиге.

Сви клубови – екипе су обавезни да упознају своје представнике, тренере, играче
и родитеље о Пропозицијама такмичења.
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