
Правилник о лигашким такмичењима СТСВ 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Лиге и број клубова у лигама које су у надлежности СТСВ: 
 

II  лига Север – мушкарци   - 10 екипа 

II  лига Север – жене     - 10 екипа 

I Војвођанска лига – мушкарци   - 10 екипа 

Војвођанска лига – жене    - до 12 екипа 

II Војвођанска лига – мушкарци   - 12 екипа 

Зонске лиге (Бачка, Банат, Срем)  - до 12 екипа 

 
Један клуб у истој лиги може да има само једну екипу. 
Уколико је ниже рангирана екипа остварила пласман за улазак у виши ранг, где се већ налази 
једна екипа истог клуба, право уласка у виши ранг такмичења има прва следеће рангирана 
екипа. 
Уколико више рангирана екипа напушта ранг у коме се такмичила и прелази у лигу у којој се 
већ налази једна екипа истог клуба – и екипа из нижег ранга се премешта за степен нижи ранг 
или се две екипе истог клуба фузионишу у једну. 
 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
 

Члан 2. 
 
На основу одредби Правилника о систему такмичења СТСС (Члан 19), утакмице свих виших 
лига – из којих постоји испадање у нижи ранг такмичења, дефинисаних чланом 1., у првом 
делу првенства играју се по турнирском систему – до 4 добијене партије (максимално 6 
појединачних партија + парови) и то на следећи начин:  A-Y, B-X; C-Z, A-X; C-Y, B-Z; парови. 
После прве три појединачне партије може се заменити било који играч од играча који су 
наведени у Записнику као резерве. Парови се играју само у случају нерешеног резултата у 
појединачним партијама (3:3). Пар може бити састављен само од играча који су пријављени у 
Записнику пре почетка утакмице. 
На турнирски организованим сусретима одржавају се по 3 (три) кола лиге. 
Све партије, у свим лигама, играју се на 3 (три) добијена сета. 
За екипу може наступити један страни држављанин уколико је уредно регистрован у складу са 
Правилником о регистрацији СТСС. 
 
Други део првенства игра се по систему гост-домаћин – до 6 добијених партија (максимално 
9 појединачних партија + парови) и то на следећи начин:   A-X, B-Y, C-Z;    B-X, A-Z, C-Y;        
B-Z, C-X, A-Y;  парови. Партија парова игра се само у случају резултата 5:4 за једну од екипа.  
Горњи део табеле (1-5 место у случају да лига има 10 екипа или 1-6 место у случају да лига има 
12 екипа) бори се за улазак у виши ранг такмичења, док се доњи део табеле (6-10 место у 
случају да лига има 10 екипа или 7-12 у случају да лига има 12 екипа) бори за опстанак у лиги.  
Бодови освојени у турнирском делу лиге преносе се на други део првенства када се игра по 
систему гост-домаћин. 
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После прве три појединачне партије може се заменити било који играч од играча који су 
наведени у Записнику као резерве. Пар може бити састављен од било којих играча који су 
пријављени у Записнику пре почетка утакмице, без обзира да ли су играли појединачне партије 
или не. 
 
Зонске лиге и Војвођанска лига за жене играју се по систему гост-домаћин, свако са 
сваким од почетка до краја сезоне, као други део првенства у вишим лигама. 
 
Лиге се играју према усвојеном Календару такмичења СТСВ и објављеном распореду термина 
за одигравање лига на почетку сезоне. 
Домаћинства за турнирски део лигашког такмичења одређује такмичарска комисија, на основу 
пријава за домићинства и услова за одигравање. 
 
Клуб домаћин турнирског дела лигашког такмичења има право на котизацију у висини 
судијских такси за ово такмичење. 
Домаћин може бити и клуб који се не такмичи у лиги за коју је кандидовао организацију 
турнирског дела лиге. 
 
Уколико се за организацију турнирског одигравања лиге не пријави нити један клуб, 
организацију ће преузети СТСВ.  
Уколико СТСВ организује турнирски део лигашког такмичења, има право да на име 
котизације обрачуна и трошкове сале у којој ће се одржати такмичење. 
 
Након израде Правилника о категоризацији стонотениских сала и класификовања истих, биће 
познато који клубови могу бити домаћини у понуђеним условима за игру. 
 

 
БОДОВАЊЕ И ПЛАСМАН 

 
Члан 3. 

 
У првом (турнирском) делу првенства, екипа која победи добија 2 (два) бода. Поражена 
екипа добија 1 (један) бод. Екипи која утакмицу изгуби службеним резултатом одузима се 
1 (један) бод. 
Зонске лиге и други део првенства (гост-домаћин), екипа која победи добија 3 (три) бода. 
Поражена екипа добија 1 (један) бод, а у случају нерешеног резултата обе екипе добијају 
по 2 (два) бода. Екипи која утакмицу изгуби службеним резултатом одузимају се 2 (два) 
бода. 
 

Члан 4. 
 
Пласман се одређује на основу освојених бодова. У случају једнаког броја бодова пласман ће се 
одредити на основу количника између добијених и изгубљених утакмица, партија, сетова и 
поена само међусобних сусрета екипа са једнаким бројем бодова. 
Ако су екипе под претходним условима изједначене, пласман се одређује на основу количника 
између добијених и изгубљених партија, сетова и поена свих утакмица одиграних у току лиге. 
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Члан 5. 
 
Екипа која се налази под суспензијом не може наступити. Уколико се екипи изрекне казна 
забране играња (суспензија), све утакмице које због суспензије није играла регистроваће се 
службеним разултатом. 
 

Члан 6. 
 
Екипа која из неоправданих разлога не наступи на утакмици, губи утакмицу службеним 
резултатом. На исти начин биће кажњена и екипа која наступа са неправилно регистрованим 
играчима или играчицама, односно играчима или играчицама који су под суспензијом. 
 

Члан 7. 
 
Ако екипа својевољно напусти или прекине утакмицу губи утакмицу службеним резултатом. 
Уколико екипа у току такмичења не наступи неоправдано на 2 (две) утакмице брисаће се из 
даљег такмичења и у наредној такмичарској сезони може наступити само у најнижем рангу 
такмичења. Екипи која је искључена или је напустила такмичење, без обзира на број одиграних 
утакмица, брисаће се сви постигнути резултати и у наредној такмичарској сезони може 
наступити само у најнижем рангу такмичења. 
Екипа која је стекла право учешћа а није га искористила, односно није наступала, а о томе је у 
прописаном року обавестила надлежни Савез, у следећој сезони наступиће у једном степену 
такмичења нижем од онога за који је у текућој сезони остварила право. 
Екипа која стекне право учешћа на квалификационом турниру за улазак у виши ранг 
такмичења, а одбије учествовање на освом турниру биће кажњена на основу казнених одредби 
овог Правилника. 
 

Члан 8. 
 
Утакмица коју Судија прекине због инцидента у борилишту изазваног од стране лица која су 
званично пријављена у Записнику пре почетка утакмице биће регистрована службеним 
резултатом. Одлуку о регистровању туакмице службеним резултатом доноси Комесар 
такмичења на основу Записника и писменог извештаја главног судије. 
 

Члан 9. 
 
Утакмице на које није најављена жалба, Комесар лиге региструје у најкраћем року, а најкасније 
три дана од одигравања. 
 

Члан 10. 
 
Утакмице се морају играти само у спортским салама које су регистроване од стране Комесара 
такмичења. За све остале услове игре надлежан је судија. Минимални услови за игру 
регулисани су Правилником о организацији такмичења СТСС. 
Сваки клуб дужан је да пре почетка лигашких такмичења, Комесару лиге достави термин за 
одигравање утакмица, салу и адресу сале у којој ће се одигравати утакмице као домаћин. У току 
лиге место одигравања утакмице може се променити само уколико постоји сагласност Комесара 
лиге на писмено достављени захтев клуба најмање 5 дана пре одигравања лигашког меча. Сваки 
клуб пре почетка лигашких такмичења дужан је да достави списак играча по екипама и тај 
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списак се неможе мењати до краја такмичења, осим изузетка описаног у Члану 11 овог 
Правилника. 
 

Члан 11. 
 
На утакмицама могу да наступају играчи-ице који су регистровани у складу са одредбама 
Правилника о регистрацији СТСС и поседују уредну такмичарску легитимацију.  
Под уредном регистрацијом подразумева се да има: 

- Оверу одговарајућег Регистрационог органа за текућу сезону; 
- Фотографију, која је оверена печатом регистрационог органа; 
- Личне податке; 
- Деловодни број из књига регистрованих играча и играчица надлежног Савеза; 
- Лекарски преглед који не сме бити старији од шест месеци на дан одигравања утакмице. 

 
У циљу бржег развоја и напредовања талентованих играча, дозвољава се клубовима који имају 
више пријављених екипа на различитим нивоима такмичења да такмичаре до кадетског узраста 
(рачунајући и кадете), из екипа у нижем рангу такмичења пребаце у екипу која је у вишем рангу 
такмичења истог клуба, на полу сезони и ту промену морају писменим путем да пошаљу 
Комесару лиге. Од тог момента такмичар више нема право наступа у нижем рангу такмичења 
до краја сезоне. 
 
Пре почетка утакмице клубови су дужни да главном судији предају такмичарске легитимације 
на увид. Играч или играчица који немају такмичарску легитимацију могу наступити уз доказ 
идентитета (лична карта, пасош, возачка дозвола, оверена ђачка књижица) уколико се налазе на 
списку пријављених и регистрованих играча и играчица клуба за текућу сезону, уз писмену 
изјаву да поседује уредну такмичарску легитимацију, што доказује достављањем своје 
такмичарске легитимације или потврде о извршеном лекарском прегледу са важећим датумом 
прегледа пре одиграног меча (уколико је такмичарску легитимацију изгубио) на увид Комесару 
такмичења у року од 48 часова након одигравања утакмице. 
 

Члан 12. 
 
Све одлуке Комесара лиге морају бити јавно објављене на веб презентацији СТСВ. 
 
 

СУДИЈЕ 
 

Члан 13. 
 
Домаћин утакмице је у обавези да обезбеди лиценцираног судију у складу са важећим одлукама 
Скупштине СТСВ, осим у другој лиги север за мушкарце и жене, где ће судије бити делегиране 
од стране судијске комисије СТСВ. 
Уколико се делегирани судија не појави, утакмица ће се одиграти уколико се на лицу места 
обезбеди други лиценцирани судија, а делегирани судија који није најавио свој не-долазак на 
утакмицу, аутоматски бива суспендован од стране судијске комисије СТСВ.  
У случају да на лицу места нема других лиценцираних судија, утакмица друге лиге се не игра и 
комесар лиге у консултацији са такмичарском комисијом доноси одлуку о новом термину који 
мора бити пре почетка наредног кола лиге, а трошкове нове утакмице сноси СТСВ. 
Уколико домаћин утакмице у нижем рангу такмичења од друге лиге, није обезбедио 
лиценцираног судију, гостујућа екипа има право да не игра утакмицу, уз обавезу да унесе у 
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Записник да домаћин није обезбедио лиценцираног судију. За тако не одиграну утакмицу 
Комесар лиге додељује 1 (један) негативан бод и у консултацији са такмичарском комисијом 
доноси одлуку о новом термину који мора бити пре почетка наредног кола лиге, а трошкове 
одигравања нове утакмице сноси клуб домаћин. 
Судија је дужан да дође на утакмицу најмање 30 минута пре почетка меча. 
 

Члан 14. 
 
Судија је искључиво одговоран за ред у борилишту. 
Судија одлучује о прекиду утакмице, у случају да гледаоци, без обзира чији су навијачи, уђу у 
борилиште и изазову неред или повреде неког од играча или играчица. 
 

 
Члан 15. 

 
Утакмице почињу у заказано време. Обе екипе су дужне да се јаве Судији најмање 30 минута 
раније. Толерантно време чекања је један час од времена одређеног за почетак. За судијским 
столом у присуству судије и представника клубова, уписује се распоред појединачних партија у 
Записник. Уколико се екипа не појави у заказано време, односно у року од један сат од 
заказаног времена а није документовано оправдала свој недолазак (потврда железнице или 
аутобуског превозника о кашњењу, записник полиције о удесу и слично), утакмица се неће 
одиграти, а Комесар лиге доноси одлуку о регистровњу утакмице службеним резултатом. 
Екипа мора да започне меч комплетна са 3 (три) играча или играчице. У противном губи 
утакмицу службеним резултатом. 
У одређеном времену судија изводи екипе у борилиште, представљају се публици и 
поздрављају се међусобно. 
Од момента када је прозван играч или играчица мора наступити у року од пет минута, у 
противном губи партију службеним резултатом. 
Савете играчима или играчицама може давати играч или играчица који се налазе на клупи за 
резервне играче или тренер екипе који је пријављен у Записник пре почетка меча. 
 

Члан 16. 
 
Жалбу на утакмицу најављује овлашћени представник клуба уписивањем у Записник одмах 
након завршетка утакмице. Жалилац истовремено у Записник уписује и разлоге за жалбу. 
 

Члан 17. 
 
Дисциплинске прекршаје судија решава Судијска комисија СТСВ на оснвоу писмених 
извештаја Комесара такмичења. Судије које не поштују одредбе ових Пропозиција, осталих 
Правилника СТСВ, не поштују правила стонотениске лиге, не могу судити утакмице и сносиће 
одговорност према одредбама Дисциплинског правилника СТСВ. 
 
 

ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА УТАКМИЦЕ 
 

Члан 18. 
 
Дужност организатора је да преузме све мере како би био обезбеђен нормалан ток утакмице. 
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У нижем рангу такмичења од друге лиге Север, организатор је дужан да обезбеди лиценцираног 
судију, који ће водити меч и попуњавати Записник. 
Организатор сноси пуну одговорност за прекршаје и инциденте који се догоде на самој 
утакмици или непосредно у вези с њом пре или по завршетку исте. 
Организатор је дужан да лица која чине повреду моралног достојанства чланова било које екипе 
одстрани из сале. 
Организатор не сме дозволити посетиоцима да на било који начин повреде простор за игру, 
клупу са играчима, судијски и делегатски сто. 
Организатор је одговоран за обезбеђење реда у гледалишту. 
У случају нереда на борилишту или у дворани, организатор мора да предузме све мере за 
потпуну заштиту гостујуће екипе, судија и делегата. 
Све евентуалне пропусте организатора судија је дужан да констатује у Записнику. 
Дужност организатора је да по завршетку меча телефонским путем јави коначан резултат 
меча Комесару лиге, а оригинал Записника пошаље поштом на адресу: Стонотениски 
савез Војводине, Масарикова 25/I, 21000 Нови Сад, најкасније два дана после одигране 
утакмице редовног кола лиге.  
Контакт податци Комесара лиге морају бити јавно истакнути на веб презентацији СТСВ. 
 
 

ДУЖНОСТИ КОМЕСАРА ЛИГЕ 
 

Члан 19. 
 
Такмичењем непосредно руководи Комесар лиге и има следећа права и обавезе: 

- Доноси одлуке о регистрацији одиграних утакмица; 
- Констатује и евидентира прекршаје играча и службених лица из Записника и, у 

зависности од броја и тежине учињених прекршаја, предаје их на даљи дисциплински 
поступак; 

- Врши регистрацију пријављених спортских дворана пре почетка лиге и на исти начин 
поступа приликом измене дворана у току такмичења. 

- Издаје Билтен – путем званичне веб презентације СТСВ, након сваког одиграног кола 
лиге и комуницира са средствима јавног информисања; 

- Објављује одлуке из своје надлежности – путем званичне веб презентације СТСВ; 
- Одговарајућем извршном органу надлежног Регионалног савеза подноси извештај о току 

такмичења у лигама којима непосредно руководи; 
- Стара се о доследном спровођењу Пропозиција и других аката стонотениских савеза 

везаних за лигашка такмичења; 
- Координира рад на вези клуб – комисије Савеза (техничко-такмичарска, судијска, 

тренерска, дисциплинска, регистрациона и др.); 
- За свој рад одговара Извршном одбору СТСВ; 
- Сарађује са Судијском комисијом СТСС у вези делегирања судија за лигашке утакмице 

прве савезне лиге и супер лиге. 
 

Члан 20. 
 
Одлагање утакмица лиге може се вршити на захтев клубова, а право коначне одлуке има 
Комесар такмичења, уз мишљење такмичарске комисије. Захтев се подноси псимено, најмање 5 
(пет) дана раније. Закаснели захтеви (осим објективно ванредних ситуација) неће се разматрати. 
Одложене утакмице се морају одиграти пре одигравања наредног кола, а не дуже од 15 
(петнаест) дана од дана одлагања. 



Правилник о лигашким такмичењима СТСВ 
 

Утакмица не може бити одложена због учешћа клуба, играча или тренера на другом 
стонотениском такмичењу или због повреде или болести једног играча клуба – са списка 
пријављених играча за наступајућу сезону. 
У изузетним случајевима, уколико то захтевају интереси стонотениског спорта Комесар 
такмичења може да одложи играње неке утакмице или целог кола уз сагласност такмичарске и 
стручне комисије. Комесар лиге може да промени термине одигравања утакмица сваког клуба – 
учесника свих европских купова (уколико се поклапају са термином лиге). 
 

 
Члан 21. 

 
У интересу регуларног одвијања завршног дела такмичења Комесар доноси одлуку да се све 
или поједине утакмице једног или више кола морају играти истог дана и у исто време. 
Одложене утакмице се морају одиграти пре термина одигравања наредног кола. 
 
 
 

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ЛИГА 
 

Члан 22. 
 
II лига Север за мушкарце и жене, попуњава се са прво и друго пласираном екипом из I 
Војвођанске лиге за мушкарце и Војвођанске лиге за жене, као и екипама које се евентуално 
врате из I лиге. 
Из лиге испадају 9. И 10. Пласиране екипе, на основу коначног пласмана у текућој сезони, као и 
потребан број екипа који је једнак броју евентуалних повратника из I лиге и броју пласираних 
за I лигу. Прво и другопласирана екипа, по завршетку такмичарске сезоне, стичу право наступа 
на квалификацијама за попуну Прве лиге за наредну сезону. Уколико се пласира више екипа у 
виши ранг, у односу на број екипа које се враћају, попуњавање лиге врши се из I војвођанске 
лиге – на основу пласмана екипа на крају сезоне. 
 
I Војвођанска лига за мушкарце попуњава се са прво и друго пласираном екипом из II 
Војвођанске лиге за мушкарце, као и екипама које се врате из II лиге СЕВЕР за мушкарце. 
На основу пласмана на крају сезоне, две првопласиране екипе улазе у виши ранг такмичења - II  
лигу Србије СЕВЕР, док лигу напуштају 9. И 10. пласирана екипа. 
По завршетку баража за попуну прве савезне лиге, односно, када буде познато колико екипа из 
I војвођанске лиге одлази у виши ранг такмичења, а колико екипа из II лиге се враћа у I 
војвођанску лигу, биће одређен коначан број екипа који улази, односно напушта I војвођанску 
лигу. 
 
У случају да се из II лиге Север враћају 3 или 4 екипе (због враћања клубова из I  лиге и не 
проласка нити једне екипе у баражу), еквивалентан број екипа ће напустити I војвођанску лигу 
и прећи у II војвођанску лигу (једна или две екипе више), односно, I војвођанску лигу ће 
напустити 3. Или 4. последње пласиране екипе. 
 
Уколико се у II лиги СЕВЕР пласира више екипа у виши ранг, у односу на број екипа које се 
враћају, попуњавање лиге врши се из I војвођанске лиге – на основу пласмана екипа на крају 
сезоне. Еквивалентан број екипа из II војвођанске лиге попуниће број екипа у I војвођанској 
лиги – на основу коначног пласмана. 
 



Правилник о лигашким такмичењима СТСВ 
 

Војвођанска лига за жене попуњава се пријавом женске екипе клуба за такмичење, као и 
екипама које се врате из II лиге СЕВЕР за жене. 
На основу пласмана, прва и друго пласирана екипа улазе у виши ранг такмичења. 
Уколико се из II лиге Север пласира више екипа у виши ранг, у односу на број екипа које се 
враћају, попуњавање лиге врши се на основу пласмана екипа у војвођанској лиги на крају 
сезоне. 
У случају да на почетку сезоне има више од 12 екипа, формирају се две територијално 
равноправне војвођанске лиге. Након завршетка сезоне прво пласиране екипе обе зоне директно 
иду у виши ранг такмичења, а за евентуални пролазак треће екипе одиграва се бараж 
другопласираних екипа обе зоне.  
Уколико у II лигу Север улазе 4 екипе – попуњавање се врши на основу пласмана, тако што 
прво и друго пласирана екипа из обе зоне директно улазе у виши ранг, без играња баража. 
 
II Војвођанска лига за мушкарце попуњава се прво-пласираним екипама из зонских лига, као 
и екипама које напуштају I Војвођаснку лигу за мушкарце. 
На основу пласмана на крају сезоне, две првопласиране екипе улазе у виши ранг такмичења - I 
војвођанску лигу, док лигу напуштају екипе које су заузеле од 9. до 12. места на табели и 
распоређују се у припадајуће зонске лиге. 
 
У случају да I војвођанску лигу напушта већи број екипа, еквивалентно се повећава и број 
екипа које напуштају II војвођанску лигу. 
 
Уколико из I војвођанске лиге попуну II лиге Север врши више од 2 (две) екипе, еквивалента 
број екипа за попуну II војвођанске лиге добиће се одигравањем баража између 
другопласираних екипа по зонама. 
 
Зонске лиге – попуњавају се пријавом за такмичење у наступајућој сезони (старе и нове екипе), 
као и екипама које напуштају II војвођанску лигу. 
 
Географске зоне су: Бачка; Банат и Срем. Уколико у било којој географској зони има више од 
12 пријављених екипа, формирају се територијалне зоне – зонске лиге, које ће обухватити 
оптималан број екипа по зони. Тако формиране зоне објављују се на веб презентацији СТСВ – 
са образложењем начина формирања територија, како би клубови знали којој зони припадају у 
случају повратка из вишег ранга такмичења. 
 
Број зона одређује се на основу броја пријављених екипа. Минимална број екипа за формирање 
зоне је 6 (шест). Уколико број пријављених екипа за наступајућу сезону буде мањи од 6 (шест), 
зона се расформира, а клубови се распоређују у суседне зоне. 
 
Првопласирани из сваке зоне стиче директно право наступа у II војвођанској лиги у наредној 
сезони. Уколико има потребе за уласком у виши ранг такмичења (II војвођанску лигу) више од 
броја првопласираних екипа, организоваће се бараж између другопласираних екипа по зонама, 
које ће попуњавати потребан број екипа према пласману на одиграном баражном сусрету. 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 
Ако екипа не наступи на мечу из неоправданих разлога, губи меч службеним резултатом, 
одузима јој се један или два бода у зависности од првог или другог дела првенства (Члан 2.)  и 
плаћа новчану казну у висини од хиљаду динара (1.000,00 дин.) 
 
Ако екипа не наступи на два меча из неоправданих разлога, доноси се одлука о искључењу 
екипе из даљег тока такмичења, поништавају се сви постигнути резултати, и кажњава се 
новчаном казном од шест хиљада динара (6.000,00 дин.) 
 
Уколико такмичар или лице које води екипу а пријављени су у записнику, добије жути картон 
на мечу и тај картон судија уведе у записник, кажњава се новчаном казном у висини од петсто 
динара (500,00 дин.). Пет жутих картона у току лиге доводи до аутоматске суспензије на првом 
следећем мечу лиге тог такмичара или лица које води екипу. 
Уколико је пети жути картон добијен на утакмици последњег кола лиге, суспензија се преноси 
на прво коло лиге у наредној сезони. 
 
Уколико такмичар или лице које води екипу, а пријављени су у записнику, добије црвени 
картон на мечу и тај картон судија уведе у записник, кажњава се новчаном казном у висини од 
седамсто динара (700,00 дин.). Два црвена картона у току лиге доводе до аутоматске суспензије 
на првом следећем мечу лиге тог такмичара или лица које води екипу. 
Уколико је други црвени картон добијен на утакмици последњег кола лиге, суспензија се 
преноси на прво коло лиге у наредној сезони. 
 
Екипе које се такмиче у II лиги Север за мушкарце и жене, и пласирају се на квалификације за 
попуну I лиге, а одбију учешће на квалификационом турниру, кажњавају се новчаном казном од 
пет хиљада динара (5.000,00) и пребацивањем екипе у најнижи ранг такмичења. 
 
Екипе које се такмиче у зонским лигама и остваре пласман у виши ранг такмичења, а одбију да 
играју у вишем рангу такмичења, казниће се новчаном казном од три хиљаде динара (3.000,00 
дин.), а право наступа у вишем рангу такмичења преноси се на  следеће рангирану екипу. 
 
Другопласиране екипе из зонских лига, које стекну услов за играње баража и одбију да играју 
бараж за попуну II војвођанске лиге, казниће се новчаном казном од две хиљаде динара 
(2.000,00 дин.), а право наступа у баражу преноси се на следеће рангирану екипу. 
 
Екипа или клуб, који се пријаве за такмичење у зонској лиги, а затим одустане од такмичења 
пре почетка сезоне или у првој половини такмичарске сезоне, кажњава се са три хиљаде динара 
(3.000,00 дин.) и забраном играња у наредне две такмичарске сезоне. 
 
Клуб домаћин који не обезбеди лиценцираног судију на утакмици нижег ранга од друге лиге 
Север, кажњава се једним негативним бодом и обавезом да сноси све трошкове одигравања 
нове утакмице. 
 
 
 
 

ИО СТСВ 


