
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила игара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Организатор 

 

УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – НИШ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА ИГАРА 
 

ОДБОЈКА 

 

Игра се по правилима ОСС 

 

Изузеци од правила:  

- свака екипа се састоји од 10 играча, 5 мушкараца и 5 жена ( 5м + 5ж )  

- меч играју 3м и 3ж ( 3м + 3ж ) 

- екипа може почети меч само ако има свих 6 играча ( 3м + 3ж ) на терену. У противном  

   губи меч без борбе, службеним резултатом 2-0 

- сваког момента у току игре постава мора бити мешовита и то:  

   м-ж-м-ж-м-ж (ж-м-ж-м-ж-м) 

- игра се на два добијена сета, до 15 поена са вођством од најмање 2 поена (у случају    

   нерешеног резултата 14-14 игра се наставља све док се не постигне вођство од 2 поена) 

 

 

БОДОВАЊЕ: 

 

- екипа која буде последњепласирана добија 1 бод 

- екипа које  буде претпоследња добија 3 бода и тако редом 

 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од екипе која је освојила 5. место 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 4. место 

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од екипе која је заузела 3. место 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од екипе која је заузела 2. место 

 

или (зависно од броја екипа и костура такмичења) 

 

- екипа која буде последњепласирана добија 1 бод 

- екипа која  буде претпоследња добија 3 бода и тако редом 

 

- екипа која освоји 6. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 7. место 

- екипа која освоји 5. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 6. место 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 5. место 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 4. место 

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од екипе која је заузела 3. место 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од екипе која је заузела 2. место 

 

 

 

 

 

СТОНИ ТЕНИС 

 

Игра се по правилима СТСС 

 

Изузеци од правила: 

- екипа се састоји од 4 играча, 2 мушкарца и 2 жене ( 2м + 2ж )  

- меч играју 1м и 1ж, ( 1м + 1ж), свако са такмичаром истог пола 

- сваки сингл се игра на два добијена сета, уколико је нерешен резултат, трећи меч се  

  игра као мешовити дубл на два добијена сета 

- екипе су дужне да имају своје рекете 

 



БОДОВАЊЕ: 

 

- екипа која буде последњепласирана добија 1 бод 

- екипа које  буде претпоследња добија 3 бода и тако редом 

 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од екипе која је освојила 5. место 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 4. место 

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од екипе која је заузела 3. место 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од екипе која је заузела 2. место 

 

или (зависно од броја екипа и костура такмичења) 

 

- екипа која буде последњепласирана добија 1 бод 

- екипа која  буде претпоследња добија 3 бода и тако редом 

 

- екипа која освоји 6. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 7. место 

- екипа која освоји 5. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 6. место 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 5. место 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 4. место 

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од екипе која је заузела 3. место 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од екипе која је заузела 2. место 

 

БАСКЕТ  3 на 3 
 

- свака екипа се састоји од 6 играча, 4 мушкарца и 2 жене ( 4м + 2ж ) 

- меч играју 3 играча, 2 мушкарца и 1 жена ( 2м + 1ж ) 

- екипа може почети меч само ако има сва 3 играча на трену ( 2м + 1ж ), у противном губи меч 

без борбе службеним резултатом 12:0 

- меч траје 10 минута или док једна екипа не постигне 12 поена. Судија на терену најављује 

екипама последњих 5 минута и 2 минута меча. Последња 2 минута меча се штопују према 

правилима игре. Уколико се у регуларном току меч заврши нерешеним резултатом, изводе се 

пенали ( 2м + 1ж). Ако је и тада нерешено, екипе наизменично изводе по једно слободно 

бацање до коначног победника. 

- бацањем новчића се одлучује који ће тим први добити лопту. Лопта припада другом тиму 

након сваког постигнутог коша. Уколико је шут на кош био неуспешан игра се наставља. 

Уколико лопту освоји екипа која је претходно била у нападу, може одмах шутирати на кош. 

Уколико лопту освоји екипа која је била у одбрани, мора вратити лопту ван линије „3 

поена“ да би отпочела напад; 

- приликом сваког прекида екипа у нападу мора имати минимум два додавања лопте пре 

шута на кош. Сваки пут кад се постигне кош, лопта мења посед. После сваке промене поседа 

лопте, лопта се мора вратити натраг, ван линије „3 поена“, у супротном поени постигнути у 

том нападу се неће признати и без обзира на то да ли је постигнут поен или није, лопта се 

додељује екипи која је играла одбрану; 

- после сваког фаула или аута, екипа убацује лопту у игру иза линије „3 поена“; 

- свака екипа може узети два тајм-аута за време меча, у трајању од 60 секунди. Време се 

зауставља за време тајм-аута; 

- број измена у току меча није ограничен. Измена се може вршити само после постигнутог 

коша или док је лопта ван игре. 

- напад је ограничен на имагинарне 24 секунде. Уколико судија на терену оцени да екипа 

одуговлачи са нападом, по истеку 20 секунди опомиње екипу и уколико иста не реализује 

напад у наредних 4-5 секунди, екипи се одузима лопта; 

- у случају мртве лопте, уместо подбацивања, тим који је био у одбрани добија лопту; 

- играч који направи 4 личне грешке у току једног меча, нема више право играња док 

траје тај меч и мора бити замењен. Екипа губи утакмицу службеним резултатом 12:0 ако у 

току меча остане са једним играчем; 



- свака неспортска (намерна) лична грешка, кажњава се додељивањем једног слободног 

бацања и поседом лопте; 

- бонус екипе је 5 личних грешака. Након тога, сваки начињени фаул кажњава се 

додељивањем једног слободног бацања противничкој екипи; 

- свака начињена лична грешка при шуту кажњава се додељивањем једног слободног бацања 

противничкој екипи. Уколико је играч из те акције када је начињена лична грешка постигао 

кош, кош се признаје, а игра се наставља и екипа не изводи слободно бацање као казну за 

фаул; 

- сваки успешан погодак вреди 1 поен. Сваки успешан погодак ван линије „3 поена“ вреди 

2 поена; 

- играчи немају право да приговарају судијама. Сваки приговор или псовка судији или 

противничком играчу, аутоматски се кажњава техничком грешком. Екипи играча коме је 

досуђена неспортска грешка, одузима се посед лопте (ако га има) и противничкој екипи се 

додељује једно слободно бацање. Уколико исти играч добије другу неспортску грешку, 

аутоматски је искључен са меча и више нема право наступа на том мечу. Свако грубо кршење 

правила или покушај туче аутоматски се кажњава дисквалификујућом грешком играча који 

изазива тучу и противничкој екипи се додељују 2 слободна бацања и посед лопте. Играч који 

је дисквалификован, губи право наступа за екипу до краја турнира; 

- једино капитен екипе сме да тражи од судија објашњење за спорну одлуку. 

 

БОДОВАЊЕ: 

 

- екипа која буде последњепласирана добија 1 бод 

- екипе које  буде предпоследња добија 3 бода, и тако редом 

 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од екипекоја је заузела 5.место 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од екипа која је заузела 4. место 

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од екипа која је заузела 3. место 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од екипа која је заузела 2. место 

 

или (зависно од броја екипа и костура такмичења) 

 

- екипа која буде последњепласирана добија 1 бод 

- екипе које  буде предпоследња добија 3 бода, и тако редом 

 

- екипа која освоји 6. место добија 3 бода више од екипа која је заузела 7. место 

- екипа која освоји 5. место добија 3 бода више од екипа која је заузела 6. место 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од екипа која је заузела 5. место 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од екипа која је заузела 4. место 

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од екипа која је заузела 3. место 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од екипа која је заузела 2. место 

 

 

 

ШУТИРАЊЕ НА КОШ 

 

- екипа се састоји од 6 такмичара, 3 мушкарца и 3 жене ( 3м + 3 ж ) 

- шутирају 2 мушкарца и 2 жене ( 2м + 2ж) 

- екипа може започети шутирање само ако има сва 4 шутера ( 2м + 2ж ) на терену, у 

противном  јој се не дозвољава шутирање 

- мушкарци шутирају  једну серију од по 3 шута са три позиције (2 бочне и 1 централна) ван 

линије       „3 поена“  

- жене шутирају једну серију од по 3 слободна бацања  

- од укупног броја екипа у други круг такмичења иде 8 екипа са највећим збиром постигнутих 

кошева у обе конкуренције. 



- уколико две ( или више )екипа имају исти збир постигнутих кошева у обе конкуренције 

даље иде она екипа која има већи збир постигнутих кошева у мушкој конкуренцији а уколико 

је и тај збир исти даље иде она екипа која има већи збир постигнутих кошева у женској 

конкуренцији а ако је и тај збир исти,  победник се одлучује жребом  

- појединачни победник се добија из екипног такмичења и то је онај такмичар који има највећи број 

датих кошева 

 

БОДОВАЊЕ: 

 

- екипа која има најмањи збир добија 1 бод 

- екипа која има други по реду најмањи збир добија 3 бода и тако редом 

 

- екипа која освоји 8. место добија 3 бода више од деветопласиране екипе 

- екипа која освоји 7. место добија 5 бодова више од деветопласиране екипе 

- екипа која освоји 6. место добија 7 бодова више од деветопласиране екипе 

- екипа која освоји 5. место добија 9 бодова више од деветопласиране екипе 

 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од петопласиране екипе 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 4. место 

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од екипе која је заузела 3. место 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од екипе која је заузела 2. место 

 

СКОК У ДАЉ 

 

- екипа се састоји од 6 скакача, 3 мушкарца и 3 жене ( 3м + 3 ж ) 

- скачу 2м и 2ж ( 2м + 2ж ) 

- екипа може започети скакање само ако има сва 4 скакача ( 2м + 2ж ) на скакалишту, у 

противном  јој се не дозвољава скакање 

- скаче се произвољним редоследом тако што сваки наредни скакач скаче са места доскока 

свог претходника ( рачуна се задњи додир тела са подлогом ) 

- сабирају се дужине сва 4 појединачна скока у  једној серији  

- екипа има право на 2 серије скокова у сваком кругу скакања, за даљу пролазност се рачуна 

дужа серија у датом кругу скакања 

- уколико две екипе имају исту дужину скокова у бољој серији, даље иде она која има дужи 

скок у слабијој серији, а уколико је и та дужина иста, победник се одлучује жребом  

- од укупног броја екипа у други круг такмичења иде 8 екипа са најдужим скоковима, које се 

боре за победу у још 2 серије скокова 

- победник је она екипа која има највећу дужину скока у бољој серији другог круга скакања 

 

 

БОДОВАЊЕ: 

 

- екипа која има најкраћу дужину скока добија 1 бод 

- екипа која има други по реду најкраћи скок добија 3 бода и тако редом 

 

- екипа која освоји 8. место добија 3 бода више од деветопласиране екипе 

- екипа која освоји 7. место добија 5 бодова више од деветопласиране екипе 

- екипа која освоји 6. место добија 7 бодова више од деветопласиране екипе 

- екипа која освоји 5. место добија 9 бодова више од деветопласиране екипе 

 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од петопласиране екипе 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 4. место 

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од екипе која је заузела 3. место 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од екипе која је заузела 2. место 

 



ПИКАДО 

 

- екипа се састоји од 6 бацача, 2 мушкарца и 4 женe ( 2м + 4ж )  

- бацају 1м и 3ж ( 1м + 3ж) 

- екипа може започети бацање само ако има сва 4 такмичара ( 1м + 3ж ) на бацалишту, у 

противном јој се не дозвољава бацање 

- баца се призвољним редоследом тако што сваки такмичар у једној серији баца по 5 

стрелица, а рачуна се збир највиших вредности 3 стрелице  

- не рачуна се резултат стрелице која падне са мете до завршетка сабирања вредности једног 

бацача  

- сабирају се резултати сва 4 бацача у једној серији 

- екипа има право на 2 серије бацања у сваком кругу бацања, за даљу пролазност се рачуна 

већи збир у датом кругу бацања. 

- уколико две екипе имају исти збир бацања у бољој серији, даље иде она која има већи збир у 

слабијој серији, а уколико је и тај збир исти, победник се одлучује жребом  

- екипа се може такмичити својим стрелицама 

- од укупног броја екипа у други круг такмичења иде 8 екипа са највећим резултатом, које се 

боре за победу у још 2 серије бацања 

- победник је она екипа која има највећи резултат бацања у бољој серији другог круга бацања 

- појединачни победник се добија из екипног такмичења и то је онај такмичар који има 

највећи збир у било ком кругу и серији бацања 

- растојања од места бацања до мете, чији центар се налази на висини од 1,70 м +- 10 цм од 

пода, је 3м 

 

БОДОВАЊЕ: 

 

- екипа која има најмањи збир бацања добија 1 бод 

- екипа која има други по реду најмањи збир бацања добија 3 бода и тако редом 

 

- екипа која освоји 8. место добија 3 бода више од деветопласиране екипе 

- екипа која освоји 7. место добија 5 бодова више од деветопласиране екипе 

- екипа која освоји 6. место добија 7 бодова више од деветопласиране екипе 

- екипа која освоји 5. место добија 9 бодова више од деветопласиране екипе 

 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од петопласиране екипе 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од екипе која је заузела 4. место 

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од екипе која је заузела 3. место 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од екипе која је заузела 2. место 

 

 

 

 

 

 

КУГЛАЊЕ 

 

- такмичење се одржава у куглани СЦ Чаир 

- екипа се састоји од 6 такмичара, 3 мушкарца и 3 жене ( 3м + 3 ж ) 

- куглају 2 мушкарца и 2 жене ( 2м + 2ж) 

- екипа може започети бацање само ако има сва 4 такмичара ( 2м + 2ж ) на стазама, у 

противном јој се не дозвољава бацање 

- једна екипа се такмичи на све 4 стазе тако што сваки такмичар има право на 10 хитаца у 

„пуне“  

- победник је она екипа која има највећи збир оборених чуњева 

- баца се једна серија 



- појединачни победник се добија из екипног такмичења и то је онај такмичар који има 

највећи збир оборених чуњева 

- на такмичењу се може учествовати само ако такмичар има чисте патике 

 

БОДОВАЊЕ: 

 

- екипа која има најмањи резултат бацања добија 1 бод 

- екипа која има други по реду најмањи резултат добија 3 бода и тако редом 

 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од петопласиране екипе 

- екипа која освоји 3. место добија 3 бода више од четворопласиране екипе  

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од трећепласиране екипе 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од другопласиране екипе 

 

 

ШАХ 

 

- екипа се састоји од 5 такмичара, 3 мушкарца и 2 жене ( 3м + 2ж ) 

- меч играју 2 мушкарца и 1 жена ( 2м + 1ж ) 

- игра се по Швајцарском систему, 7 кола 

- свака екипа је обавезна да понесе 2 гарнитуре и 2 шаховска сата 

- појединачни победник се добија из екипног такмичења и то је онај такмичар који има најбољи 

резултат 

 

БОДОВАЊЕ: 

 

- екипа која буде последњепласирана добија 1 бод 

- екипа која  буде претпоследња добија 3 бода и тако редом 

 

- екипа која освоји 4. место добија 3 бода више од петопласиране екипе 

- екипа која освоји 3. место доб`ија 3 бода више од четвртопласиране екипе  

- екипа која освоји 2. место добија 4 бода више од трећепласиране екипе 

- екипа која освоји 1. место добија 5 бодова више од другопласиране екипе 

 

 

 

 

                      


