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ПРОПОЗИЦИЈЕ
Првенства млађих категорија на територији
Северни и Средњи Банат и Северна Бачка 2018/2019.
Члан 1.
Такмичење се спроводи према одредбама Правилника о такмичењу ОСС, Правилника о
регистрацији одбојкашких клубова ОСС, Правилника о регистрацији играча ОСС, Међународних
правила одбојкашке игре, Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ОСС и ових
Пропозиција.
Члан 2.
Екипе су дужне да се о свим релевантним информацијама обавештавају преко Билтена млађих
категорија који се објављује на сајту ОСВ: www.osv.rs и који се редовно ажурира.
Члан 3.
Право наступа имају за пионирке 2004. год. и млађе.
Висина мреже износи 2.24 m.

Члан 4.

Члан 5.
Укупан број бодова који екипе освајају на једној утакмици је 3 (три).
У случају резултата 3:0 или 3:1 победничка екипа осваја сва 3 (три) бода, а поражена екипа 0
(нула) бодова. У случају резултата 3:2 победничка екипа осваја 2 (два) бода, а поражена екипа 1
(један) бод. Пласман се утврђује на основу броја остварених победа. У случају истог броја
остварених пебада, пласман одлучује већи број освојених бодова, односно бољи количник у
сетовима уколико је број победа и бодова исти, односно бољи количник у поенима, уколико су број
победа, бодова и количник у сетовима исти.
У случају регистровања утакмице службеним резултатом у корист противника, Клуб се
аутоматски кажњава одузимањем 1 (једног) бода и изриче му се новчана казна.
Члан 6.
Утакмице се могу играти у салама које су прописне (мрежна конструкција са стубовима укопаним
у под) и задовољавају критеријуме за одигравање утакмица Другe Републичке лиге , и то суботом
или недељом између 11 и 20 часова осим ако се екипe споразумеју о другачијем термину.
Утакмице се морају играти и радним даном ако календар такмичења то условљава. Утакмице се
могу играти радним даном иако календар то не условљава ако се екипе споразумеју.
Ако екипа која је домаћин према распореду не може да обезбеди одговарајућу салу, дужна је
прихватити да гостује ако друга екипа понуди одговарајућу салу.
Уколико се утакмице клубова (који учествују у званичним међународним такмичењима, Купу
Србије или Супер и Првој лиги) и/или репрезентативних селекција поклапају са термином који је
заказао домаћин утакмице утакмица се помера, ако има већи број играча који игра за обе селекције.
Екипа није дужна играти суботом ако тај дан игра сениорска екипа а у њој наступа више играчица
мл. категорија. У том случају играће се недељом, и обратно. Ако није могуће играти викендом по
правилу из претходног става екипе могу да се договоре да се играју утакмицу текућег кола радним
даном пре или после викенда за кад је заказано текуће коло али се мора играти пре наредног кола.
Ако клубови не могу да се договоре, онда је домаћин дужан да закаже утакмицу у среду или пре
наредног кола између 18 и 21 часова.
Екипа која не поступи по наведеним прописима губи утакмицу службеним резултатом.
Члан 7.
Утакмице се играју лоптама којима се игра Прва војвођанска лига 2018/2019. Изузетно, утакмице
се могу играти другим лоптама ако се обе екипе сагласе.
Одлуку којом лоптом ће се утакмица играти доноси Делегат-први судија.
Уколико димензије сале то захтевају, домаћин је обавезан да обезбеди најмање 2 сакупљача
лопти.
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Уколико домаћин не обезбеди најмање два сакупљача лопти у салама у којима су потребни,
аутоматски се кажњава новачаном казном у износу од 5.000,00 динара коју мора уплатити до
одигравања наредне утакмице.
Члан 8.
Дужности Клуба-домаћина су:
а) Да истакне заставу Републике Србије;
б) Да организује редарску службу (најмање 1 редара са видљивим ознакама);
ц) Да обезбеди четири исправне и прописане лопте за одигравање утакмице;
д) Да обезбеди исправне и прописане лопте за загревање гостујуће екипе (једна лопта на два
играча-ице);
е) Да обезбеди најмање 2 скупљача лопти ако је потребно
ф) Да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0 до 50;
г) Да обезбеди важећи међународни Записник;
х) Да постави сто и столице за службена лица на утакмици;
и) Да постави посебне клупе или столице за резервне Играчице, Тренере, Лекаре, Физиотерапеуте
и Статистичаре, као и столице за кажњене Играче-ице (по 2);
ј) Да обезбеди судијску столицу са платформом;
к) Да обезбеди таблице са бројевима за замене Играча-ица током утакмице од броја 1 до броја 20
за обе екипе;
л) Да обезбеди званичног Представника клуба, који се ставља на располагање Делегату и Првом
судији по питању организације утакмице;
Домаћин има обавезу да обезбеди свлачионицу за судије и свлачионицу за гостујућу екипу.
Члан 9.
Клуб-домаћин је обавезан:
а) Да обезбеди Дежурног лекара или здравственог радника или приручну апотеку за пружање
прве помоћи;
б) Да пријави утакмицу органима Министарства унутрашњих послова.
Непоштовањем наведених обавеза Клуб-домаћин преузима на себе све законске последице.
Члан 10.
Уколико организатор није извршио све техничке припреме, Први судија утакмице ће одредити
време од 15 минута да се уочени пропусти отклоне. Одлука и разлози за неодигравање утакмице се
уносе у Записник, који потписују Први судија и званични Представници обе екипе.
Члан 11.
Сметње изазване елементарним непогодама, оштећење или уништење инсталација у дворани
ударом грома и нестанак електричне енергије на ширем подручју се сматрају вишом силом.
Члан 12.
За време трајања утакмице за записничким столом седе записничар, руковалац електронским
семафором (ако исти функционише), представник клуба-домаћина и дежурни лекар. За време
трајања утакмице на клупама за резервне играче могу се налазити само у записнику пријављени
играчи-ице, први и други тренер, лекар и физиотерапеут или статистичар. Укупан број чланова
стручног штаба може бити 4 уколико је неко од њих лекар или физиотерапеут, с тим што је
максималан број тренера 3, а осталих чланова стручног штаба по 1. Услов за наступ статистичара на
утакмици је наступ бар једног тренера.
Члан 13.
Опрема играчица мора да одговара захтевима Међународних правила игре и сви играчице морају
да имају једнообразну опрему (осим Либера), са исправном нумерацијом дресова (није дозвољено
да бројеви на дресовима буду исцртани фломастером или залепљени фластером).
Члан 14.
Судије су обавезне да се пријаве домаћину у дворани у којој се игра утакмица најкасније 1 час пре
заказаног почетка утакмице, а у комплетној судијској униформи представницима клубова
најкасније 30 минута пре заказаног почетка утакмице. Уколико не постоји делегат, судије су дужне
да изађу на терен 45 минута пре заказаног почетка утакмице како би благовремено и савесно
завршили све делегатске и административно-техничке послове. Пола часа пре почетка утакмице,
терен мора бити спреман за одигравање утакмице.
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Први судија одлучује о способности терена на коме треба да се одигра утакмица. У случају више
силе, Први судија процењује да ли су сметње објективне природе и доноси одлуку о времену почетка
утакмице.
Уколико одређени први судија не дође на утакмицу, замениће га други судија, а другог судију
може да замени судија одговарајућег ранга, присутан у дворани и то само уз обострану сагласност
клубова, која се констатује, пре почетка утакмице, потписом оба капитена у записнику.
Члан 15.
Уколико на утакмицу не дође ни један од одређених судија, могу их заменити двојица судија
одговарајућег ранга, присутни у дворани, и то само уз обострану сагласност Клубова, која се
констатује, пре почетка утакмице, потписом оба капитена у Записнику. Ако не постоји сагласност
клубова или нема могућности за замену једног или оба судије, биће одређен нови термин за
одигравање утакмице.
Члан 16.
Сваки клуб, који изрази жељу да му највише двоје судија не буду делегирани, обавезан је да
поднесе писмени захтев са образложењем Директору такмичења млађих категорија , најкасније 15
дана пре почетка такмичења. Директор такмичења млађих категорија разматра поднете захтеве и
доноси коначне одлуке по истим, а Клубове и Председништво ОССБО писмено обавештава о
донетим одлукама.
Члан 17.
За организацију и одигравање утакмица спроводи се Протокол за одбојкашке утакмице Друге
Лиге.
Члан 18.
После завршетка утакмице капитени обе екипе су обавезни да потпишу записник. Записник се
води у три примерка, од којих се оригинал шаље Директору такмичења за мл. категорије, а по једну
копију преузимају представници екипа. Уколико капитен екипе не жели да потпише записник,
први судија ће то регистровати у записнику, у рубрици ПРИМЕДБЕ, а капитен и екипа ће
сносити последице за свој поступак.
Члан 19.
На утакмицу и резултат утакмице, повреду Пропозиција такмичења и Међународних правила
игре, допуштена је Жалба. Жалба мора бити најављена у Записнику са одигране утакмице и
образложена основним мотивима, одмах по завршетку утакмице, пре потписивања Записника.
Члан 20.
Писмено образложење Жалбе и потврда о уплати таксе морају се послати Директору такмичења
млађих категорија најкасније 48 часова по одиграној утакмици. Уколико клуб одустане од
претходно најављене Жалбе, дужан је да о томе писмено извести Директора такмичења млађих
категорија у року од 24 часа по одиграној утакмици.
Жалбе које не испуњавају наведене услове неће се узимати у поступак и одбациваће се из
формалних разлога.
Члан 21.
Најаве Жалби, које се односе на право наступа члана екипе, неисправност терена, температуру
ваздуха или светло, подносе се пре почетка утакмице.
Члан 22.
Директор такмичења млађих категорија доноси Решење о Жалби најкасније 5 дана од дана
пријема Жалбе.
Члан 23.
На решење Директора такмичења млађих категорија може се уложити Жалба другостепеном
органу-преддседништву ОССБО, у року од 3 дана од дана пријема решења. Жалба другостепеном
органу одлаже извршење казне, осим у случају суспензије. Другостепено решење по жалби мора
бити донето у року од 8 дана од дана пријема Жалбе. Другостепено решење је коначно.
Члан 24.
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Званичним лицима на утакмицама припада такса за обављену дужност и путни трошкови за
путовање у одласку и повратку до места сталног боравка (исто важи и за утакмице које су из било
ког разлога прекинуте).
Уколико се утакмица не одигра, службеним лицима припада 50% од прописане таксе и путни
трошкови из овог члана.
Уколико су екипе из истог места или је раздаљина између места 15 км (петнаест) и мање км сви
трошкови службених лица (2 судија и записничар, и евентуално делегат) падају на терет обе екипе
подједнако. У противном трошкове сноси домаћин.
Раздаљина из става 1. овог члана утврђује се искључиво даљинаром који се налази на сајту ОСВ
без обзира да ли места којима је утврђена раздаљина припадају истом граду.
Службена лица имају право да попуњавањем путног налога наплате путне трошкове по рачуници
10 литара горива на 100 км, уз обавезу да путују најмањим бројем возила најкраћим путем. Ако
путују јавним превозом, службена лица морају да исплатиоцу приложе карту уз путни налог.
Копије путних налога службена лица обавезно достављају Директору такмичења млађих
категорија заједно са записником и делегатским извештајем.
Члан 25.
Пре одигране утакмице, Клуб-домаћин (или оба клуба подједнако у складу са чланом 24.)
исплаћује таксе (уколико их није уплатио на жиро-рачуне најкасније 3 дана уочи утакмице) и путне
трошкове службеним лицима на утакмици.
Клуб, који то не учини, подлеже аутоматској суспензији и санкцији за неизвршену обавезу, коју
изриче Директор такмичења млађих категорија. У том случају службена лица су обавезна да обаве
своју дужност на утакмици, а Директор такмичења млађих категорија је обавезна да првог радног
дана по одиграној утакмици измири новчане обавезе према службеним лицима.
Члан 26.
Ако нема делегата за све делегатске послове одговоран је искључиво први судија.
Члан 27.
Делегат (први судија ако нема делегата) утврђује право наступа играчица прегледом лицецнци за
млађе категорије издатих за 2018/2019 и важећих лекарских прегледа (М-3 образац).
Тренери и остали чланови стручног штаба могу наступити само ако имају лицецну за тренера.
Ако играчица нема такмичарску лиценцу да прикаже делегату, може да наступи ако су
истовремено испуњена два услова:
1. ако делегат може да идентификује играчицу помоћу друге исправе која има фотографију и
датум рођења (нпр. лична карта),
2. тренер (ако он има лиценцу) или капитен (ако тренер нема лиценцу), пре утакмице, потпише
изјаву којом потврђује да је је играчица има важећу лиценцу (ако недостаје потврда да има лекарски
преглед, у изјави мора да гарантује постојање важећег лекарског прегледа на дан одигравања
утакмице).
Пре утакмице ситуација се уноси у записник у рубрику примедбе и уз обавезан потпис капитена
екипе.
Члан 28.
Делегат утвруђује и право наступа службених лица екипе.
Као и у случају играчица тренер (осим уколико његова лиценца недостаје) или капитен екипе
могу написати изјаву којом гарантују да службено лице поседује лиценцу клуба, уз идентификацију
лица делегат ће дозволити наступ.
Пре утакмице ситуација се уноси у записник у рубрику примедбе и уз обавезан потпис капитена
екипе.
Уколико се после утакмице утврди да играчица односно службено лице нема издату лиценцу а
наступило је на утакмици, регистроваће утакмицу службеним резултатом за противника уз
одузимање једног бода и аутоматску новачану казну у износу од 15.000,00 динара коју мора клуб да
уплати пре одигравања наредне утакмице.
Члан 29.
Делегат је дужан да у случају да играчица или службено лице наступи без лиценце (играчица)
или (тренер, физуотерапеут, статистичар), да одмах после утакмице контактира Директора
такмичења млађих категорија и издиктира име и презиме лица и број исправе на основу које је
утврдио идентитет лица.
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Ако не постоји лиценца, идетнитет се утврђује искључиво личном картом или пасошем.
Члан 30.
Делегат, који не изврши провере на начин описан у члановима 28.-31. ових Пропозиција или
свесно или крајњом непажњом дозволи наступ играчици и/или службеном лицу које није имало
право наступа, суспендује се из свих такмичења и против њега се покреће дисциплински поступак.
Члан 31.
Искључиво је делегат/први судија одговаран да:
1) да пре утакмице попуни делегатски извештај који потписује домаћин те заједно са записником,
копијом путних налога и осталим документима доставља поштом или лично најкасније 48 сати
после утакмице.
(Милорад Шибул., 23300 Кикинда, Иве Лоле Рибара 37).
2) да одмах после одигране утакмице пошаље резултат смс-ом на број 065/84.96.097. СМС садржи
број утакмице, скраћеницу екипе, укупан резултат, резултат по сетовима, збир поена, а у случају
картона и презиме и прво слово санкционисаног играча (жути картон није санкција).
Члан 32.
Ако на првенственим утакмицама наступи играчица која је према својим годинама изгубила
право такмичења у овим категоријама, биће покренут дисциплински поступак према одредбама
Дисциплинског правилника ОСС против играчице, тренера и клуба у коме је такмичар наступао, с
тим што клуб сноси и друге последице предвиђене дисциплинским правилником ОСС, Правилником
ОСС, а утакмицу губи службеним резултатом.
Члан 33.
Ако екипа одустане од такмичења кажњава се износом од 30.000,00 динара а клуб се аутоматски
суспендује у свим такмичењима до измирења казне.
У случају да одустајање од такмичења доводи до губитка лигашке лиценце, клуб се суспендује из
лигашког такмичења Супер, Прве, Друге, Прве Војвођанске и Друге Војвођанске лиге.
Члан 34.
Првог и другог судију и записничапа делегира Врховни судија са датог региона.
Директор такмичења млађих категорија има право да на поједине утакмице делегира делегата
или делегата контролора, као и само контролора – обавља дужност из гледалишта или специјалног
посматрача.
Члан 35.
Директор такмичења млађих категорија спроводи поступак, изриче суспензије, мандатне казне и
казне за прекршаје у такмичењу и повреде одредаба Пропозиција такмичења.
Члан 36.
Не извршавање финансијских обавеза и уплата мандатних казни у предвиђеном односно
прописаном року повлачи аутоматску суспензију. Директор такмичења млађих категорија изриче и
санкцију за неизвршену обавезу према Пропозицијама такмичења.
Члан 37.
Прекршаји учињени против одредаба Правилника о такмичењу и осталих прописа и правилника
ОСС, који нису обухваћени овим Општим Пропозицијама такмичења, подлежу дисциплинској
одговорности, према Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности ОСС.
Директор такмичења млађих категорија прикупља потребне доказе и подноси Пријаву за
покретање поступка, а поступак води Дисциплински судија.
Члан 38.
Учесник такмичења, одстрањен до краја утакмице, аутоматски је суспендован и кажњен забраном
наступања на следећој утакмици Супер лиге, прве и Друге лиге, и Војвођанских лига, уз предвиђену
новчану казну клубу за изречену санкцију.
Члан 41.
Клуб који из неоправданих разлога не наступи на 3 утакмице, искључује се из даљег такмичења.
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Члан 40.
У првенству поједине мл. категорије једна особа може наступати уз једну лиценцу која јој
омогућава наступ у свим млађим категоријама за које узрастом има право наступа.
Члан 41.
Одредбе Правилника о такмичењу ОСС, Правилника о регистрацији одбојкашких клубова ОСС,
Правилника о регистрацији играча ОСС, Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности
ОСС и осталих нормативних аката и одлука ОСС, примењиваће се код свих питања која нису
регулисана овим Пропозицијама.
Члан 42.
Одбојкашки савез Војводине додељује у трајно власништво по 16 медаља за три првопласиране
екипе, а првацима пехар на нивоу коначног пласмана на територији Војводине.
Саставни део ових Пропозиција је Анекс.

Члан 43.

Члан 44.
Тумачење ових Пропозиција даје Директор такмичења млађих категоријa ОССБО.

Кикинда,
Oктобар 2018.
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АНЕКС
Члан 1.
Таксе службених лица за првенство Војводине:
Пионирско првенство:
1300+1300+400 динара /ако постоји делегат такса је као за судију,
Члан 2.
Утакмице пионирског првенства могуће је играти и у салама које задовољавају прописе
такмичења у Првим Војвођанским лигама.
Члан 3.
Санкције за судије, као и за све учеснике такмичења изриче Директор такмичења млађих
категорија.
Санкције за учињене прекршаје:
а) Неблаговремена пријава утакмице 2.000,00 дин.
а1) Необезбеђивање два сакупљача лопти 5.000,00 дин.
б) Недостављење тражених изјава, докумената, потврда, уплата такси и жалби 1.000,00
дин.
б1) Наступ играчица или службеног лица које није имало право наступа 15.000,00 дин.
ц) Неизвршавање финансијских обавеза 1.000,00 дин.
д) Непрописне таблице за замену играча 900,00 дин.
е) Писање неумесних примедби у записнику, одустајање од најављене жалбе - 2.000,00
дин.
ф) Непрописна опрема играча, непрописан терен за игру 1.000,00дин.
г) Пропусти судија 500,00-1.300,00 дин.
х) Неизвршавање обавеза по чл. 9,10,15,19. 2.500,00-4.000,00 дин
и) Неоправдано кашњење почетка утакмице, неоправдано кашњење доласка на
утакмицу, самовољна промена термина утакмице и сале 2.000,00 дин.
ј) Неоправдан недолазак на утакмицу 10.000,00 дин.
к) Ометање рада судија и записничког стола 2.000,00дин.
л) Бацање меких предмета на терен 1.500,00дин.
м) Бацање тврдих предмета на терен 3.000,00дин.
н) У тежим случајевима неспортског понашања - вређање гостујуће екипе или службених
лица, следи забрана играња на том терену, или играње без публике 1-2 утакмице, уз новчану
казну 10.000,00 дин.
о) За улазак гледалаца на терен и извршен напад на играче, чланове стручног штаба, или
службена лица, изриче се казна забране играња на свом терену од 2-4 утакмице и новчана
казна 15.000,00-25.000,00 дин.
п) За виновнике прекида утакмице - новчана казна клубу - 25.000,00 дин.
р) Неспортско понашање учесника такмичења
Казна (ЦК) 1.000,00 дин.
Искључење 2.000,00 дин.
Одстрањење 4.000,оо дин.
Против одстрањеног члана екипе, покреће се дисцилински поступак и аутоматски је
суспендован.
с) Тежи дисциплински преступи учесника такмичења:
1. Неспортско понашање и покушај напада уз претњу играчима и службеним лицима:
4 утакмице забране наступа и новчане казна 8.000,00 – 10.000,00 динара.
2. Учесник међусобног обрачуна:
6 утакмица забране наступа и новчане казна 10.000,00-20.000,00 динара
3. Виновник међусобног обрачуна играча:
6-12 месеци забране наступа и новчана казна 20.000,00-30.000 динара
Новачане казне за своје играче, тренере,лекаре и физиотерапеуте измирује клуб.
т) Неизвршавање обавеза по одлуци Директора такмичења за млађе категорије (за исти
прекршај) повлачи казне:
Први пут 1.500,00 дин.
Други пут 3.000,00 дин.
Трећи пут 4.500,00 дин.
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Члан 4.
Такса на жалбу првостепеном органу износи 8.000,00 динара а другостепеном органу
15.000,00 динара.
Ако се жалба усвоји, уплата се враћа уплатиоцу.
Члан 5.
Клубови који буду тражили померање термина већ заказане утакмице, морају писмено да
доставе захтев, Директору такмичења млађих категорија а противничка екипа, такође
писмено, мора да достави сагласност за померање термина већ заказане утакмице.

Кикинда, октобар, 2018.

Директор такмичења
Игор Голијанин
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Календар такмичења
Пријава утакмице се врши понедељком преподне Директору такмичења на број
065.84.96.097 или ossbo2012@gmail.com
Резултати утакмице се шаљу ОБАВЕЗНО смс-ом или мејлом на горе поменуте контакте.
Директор такмичења
Игор Голијанин

Група Банат А
коло

Датум

1

20/21.10.2018.

2

27/28.10.2018.

3

03/04.11.2018.

4

10/11.11.2018.

5

17/18.11.2018.

6

24/25.11.2018.

7

01/02.12.2018.

8

08/09.12.2018.

9

15/16.12.2018.

10

22/23.12.2018.

бр. утак.
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530

ОК "Пролетер" Зрењанин
ОК "Volleystars" Зрењанин
OK "КI-0230" Кикинда
слободан
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
ОК "Пролетер" Зрењанин
ОК "Volleystars" Зрењанин
OK "КI-0230" Кикинда
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
слободан
ОК "Пролетер" Зрењанин
ОК "Volleystars" Зрењанин
OK "КI-0230" Кикинда
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
слободан
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
OK "КI-0230" Кикинда
ОК "Volleystars" Зрењанин
слободан
ОК "Пролетер" Зрењанин
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
OK "КI-0230" Кикинда
слободан
ОК "Volleystars" Зрењанин
ОК "Пролетер" Зрењанин

слободан
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
OK "КI-0230" Кикинда
ОК "Volleystars" Зрењанин
слободан
ОК "Пролетер" Зрењанин
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
OK "КI-0230" Кикинда
слободан
ОК "Volleystars" Зрењанин
ОК "Пролетер" Зрењанин
ОК "Пролетер" Зрењанин
ОК "Volleystars" Зрењанин
OK "КI-0230" Кикинда
слободан
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
ОК "Пролетер" Зрењанин
ОК "Volleystars" Зрењанин
OK "КI-0230" Кикинда
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
слободан
ОК "Пролетер" Зрењанин
ОК "Volleystars" Зрењанин
OK "КI-0230" Кикинда
ОК "Војвода Степа" Војвода Степа
ОК "Багљаш-023" Зрењанин
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Група Банат Б
коло

Датум

1

20/21.10.2018.

2

27/28.10.2018.

3

03/04.11.2018.

4

10/11.11.2018.

5

17/18.11.2018.

6

24/25.11.2018.

7

01/02.12.2018.

8

08/09.12.2018.

9

15/16.12.2018.

10

22/23.12.2018.

бр. утак.
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

ОК "Кикинда" Кикинда
ОК "Крајишник" Крајишника
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
слободна
ОК "Херцеговина" Р. Тополовац
ОК "Кикинда" Кикинда
ОК "Крајишник" Крајишника
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
ОК "Житиште" Житиште
слободна
ОК "Кикинда" Кикинда
ОК "Крајишник" Крајишника
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
ОК "Житиште" Житиште
ОК "Херцеговина" Р. Тополовац
слободна
ОК "Херцеговина" Р. Тополовац
ОК "Житиште" Житиште
ОК "Житиште" Житиште
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
ОК "Крајишник" Крајишника
слободна
ОК "Кикинда" Кикинда
ОК "Херцеговина" Р. Тополовац
ОК "Херцеговина" Р. Тополовац
ОК "Житиште" Житиште
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
слободна
ОК "Крајишник" Крајишника

слободна
ОК "Херцеговина" Р. Тополовац
ОК "Житиште" Житиште
ОК "Житиште" Житиште
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
ОК "Крајишник" Крајишника
слободна
ОК "Кикинда" Кикинда
ОК "Херцеговина" Р. Тополовац
ОК "Херцеговина" Р. Тополовац
ОК "Житиште" Житиште
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
слободна
ОК "Крајишник" Крајишника
ОК "Кикинда" Кикинда
ОК "Кикинда" Кикинда
ОК "Крајишник" Крајишника
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
слободна
ОК "Херцеговина" Р. Тополовац
ОК "Кикинда" Кикинда
ОК "Крајишник" Крајишника
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
ОК "Житиште" Житиште
слободна
ОК "Кикинда" Кикинда
ОК "Крајишник" Крајишника
ОК "Клек МД Зрењанин" Клек
ОК "Житиште" Житиште

560

ОК "Кикинда" Кикинда

ОК "Херцеговина" Р. Тополовац

Завршни турнир 26.12.2017.
бр. утак.
F03
FNL

Завршни турнир
А2 – Б2
Б1 – А1
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Група Бачка
коло

Датум

1

20/21.10.2018.

2

27/28.10.2018.

3

03/04.11.2018.

4

10/11.11.2018.

5

17/18.11.2018.

6

24/25.11.2018.

7

01/02.12.2018.

8

08/09.12.2018.

9

15/16.12.2018.

10

22/23.12.2018.

бр. утак.
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

ОК "Win volley" Суботица
ЖОК "Спартак" Суботица
ОК "Суботица" Суботица
слободан
ОК "Чока" Чока
ОК "Win volley" Суботица
ЖОК "Спартак" Суботица
ОК "Суботица" Суботица
ОК "Панонија" Панонија
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