ПРОПОЗИЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ СПОРТСКЕ ЛИГЕ НИША ЗА 2018/2019
1. Универзитетска спортска лига (Лига) је званично спортско такмичење студената Универзитета у Нишу и
других високошколских институција из Ниша, коју организује Универзитетски спортски савез Ниша (УССН).
2. У мушкој и женској конкуренцији биће организована лига у следећим спортовима: мали фудбал, кошарка,
одбојка, рукомет.
3. У мушкој и женској конкуренцији биће организована студентска првенства у следећим спортовима:
атлетика, пливање, тенис, стони тенис, шах, баскет, бриџ, изазов снаге - теретана, бичволеј. ИО може донети одлуку
да се организују првенства и у другим спортовима, уколико за то постоји интересовање студената.
4. УССН је дужан да обезбеди за наведена такмичења: спортске терене, реквизите и судије. Трошкове
службених лица сносе сами учесници Лиге, сразмерно броју одиграних утакмица.
5. Систем такмичења утврђује Извршни одбор УССН-а, на основу броја пријављених екипа.
6. ИО УССН руководи целокупним такмичењем, а за сваки спорт одређује референте, који обављају дужност
делегата на утакмицама у спорту за који су одређени, као и њихове заменике, који обављају ову дужност у случају
спречености делегата.
7. Право учешћа у Лиги за школску 2018/19 годину имају сви студенти који студирају у Нишу, без обзира на
статус студирања, који имају уписан семестар текуће или најкасније годину уназад (школска 2017/2018), као и
апсолвенти. Уколико студент дипломира у току текуће школске године (после 01.10.2018. године), има право наступа
за факултет до краја Лиге. Студенти прве године из школске 2017/2018 који су изгубили годину и нису дали ниједан
испит, немају право учешћа у Лиги.
8. Студент може наступати само за свој факултет. Уколико студира на више факултета, мора се определити
на почетку такмичења за један за који ће наступати и то важи до краја школске године.
9. Професори и асистенти, као и други радници на Универзитету у Нишу не могу учествовати.
10. Старосна граница је утврђена правилима ФИСУ-а (Међународне федерације за универзитетски спорт) и
она износи: најмање 17, а највише 28 година (право наступа имају студенти рођени 01.01.1990. и млађи). Студенти
рођени 1990. године имају право наступа до краја текуће Лиге (јун 2019. године).
11. Регистрацију такмичара врши УССН, на основу индекса, који сачињава Идентификациони картон (ИК) за
сваку екипу (оверена фотокопија индекса печатом УССН-а).
12. Идентификационе картоне мора имати делегат на утакмици.
13. Идентификацију такмичара, непосредно пре сваке утакмице, врше прозивком делегат и један
представник противничке екипе, на основу ИК.
14. Регистрација такмичара може се извршити и пре почетка саме утакмице, на основу индекса такмичара
датог делегату на увид. Ову регистрацију врше заједнички делегат и представник противничке екипе. Такмичар може
да наступи и уколико нема код себе индекс, али обавезно мора да има личну карту. Делегат је дужан да у записник
унесе матични (лични) број такмичара и број индекса. Првог радног дана после одигравања утакмице такмичар је
дужан да донесе индекс на увид у просторије УССН-а. У случају да то не учини утакмица ће бити регистрована
службеним резултатом у корист противничке екипе.
15. Сви такмичари морају да обаве здравствени преглед у складу са Законом и другим прописима.
16. На такмичења у свим наведеним спортовима примењују се сва правила која прописују спортски савези
спортова у којима се такмичење организује, са следећим изменама:
Мали фудбал: утакмица траје 2 пута по 15 минута - без штоповања времена.
Кошарка: утакмица траје 4 пута по 6 минута са штоповањем времена.
Рукомет: утакмица траје 2 пута по 20 минута без штоповања времена.
Одбојка: игра се на два добијена сета до 25 поена; у случају да се игра трећи сет, игра се до 15 поена.
Наведене измене важе за лигашки део такмичења.
ИО ће донети посебну одлуку о трајању утакмица у плејофу.
17. Екипе могу изузетно одлагати своје утакмице, по претходном захтеву, који може бити упућен најкасније до
четвртка у 15,00 сати за утакмице које се играју викендом, односно 48 сати раније уколико се утакмице играју радним
даном.
18. Уколико се екипа не појави на терену у предвиђено време, чека се 10 минута, а по истеку тог периода,
утакмица се региструје службеним резултатом за противничку екипу и одузима јој се један бод због недоласка.
19. Свака екипа може да изјави жалбу, уколико сматра да је била оштећена због материјалне повреде
правила игре или кршења Пропозиција такмичења на њихову штету. Жалба мора бити најављена одмах после
утакмице и то мора делегат да упише у записник.
20. Жалба се мора лично предати у просторијама УССН-а првог радног дана после одигравања утакмице на
коју се екипа жали.
21. О жалби одлучује ИО УССН на првој наредној седници од дана улагања жалбе. Ова одлука је коначна.
22. ИО УССН је и дисциплински орган, који изриче казне за дисциплинске прекршаје учињене током
одржавања Лиге.
23. Награде за такмичење обезбеђује УССН, и то пехаре за првопласиране три екипе у сваком од наведених
спортова и медаље за финалисте. Уколико постоје финансијске могућности, обезбедиће се и робне награде за
победнике у свим спортовима.





