
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
ТАКМИЧЕЊА  

„ДАНИ УНИЈЕ - УНИЈАДА“ 



 

 

 
За мали фудбал, одбојку и кошарку у обе конкуренције такмичења се 

одвијају по групама, а касније се укрштају и играју по куп систему. 
 

Такмичарска комисија коначно утврђује због просторних и 
временских могућности систем такмичења за све спортске игре поштујући 
успех екипа са претходних „Дана Уније“. 
 

Коначан редослед екипа чији је пласман испод четвртог места се 
одређује на основу редоследа прве четири екипе. 
 
МАЛИ ФУДБАЛ 
 
- Игра се футсал лоптом величине 4 – лопту обезбеђује организатор.  
- На терену има 5 играча и голман. Утакмице по групама трају 2x10мин , а 
утакмица које се играју по куп систему трају 2 х 15 минута. Пауза између 
полувремена је 5 минута. Екипа може искористити тајм аут у трајању од 1 
минут по полувремену. Тајм аут се наговештава када је прекид, а лопта је у 
поседу екипе која га тражи  
- Ако се полуфинални сусрети заврше нерешеним исходом изводе се 
седмерци (три) и уколико је и тада исход нерешен изводи се по један 
седмерац све до добијања коначног победника (шутирају још два играча а 
онда се креће из почетка).  
- Због грубе игре, недисциплине и намерног играња руком судија 
искључује играча на 2 минута. У изузетним случајевима судија може 
искључити играча давањем црвеног картона са правом замене након 2 
минута.  
- У такмичењу по групама победа се бодује са 3 бода, а нерешен исход 
са једним бодом.  
- Редослед у групи се одређује према: 
 

1. броју бодова 
2. међусобном сусрету 
3. укупној гол разлици међу њима  
4. укупној гол разлици свих екипа у групи 
5. по броју постигнутих голова. 

 
- Аут се изводи ногом. Лопта по правилу мора бити на линији. 
Директан ударац из аута се не признаје за гол.  
- При извођењу слободног ударца такмичари противничке екипе 
морају бити удаљени 3 метра од места извођења прекршаја. 



 

 

 
- Сваки тежи прекршај начињен у 6 метара кажњава се пеналом са 7 
метара.  

- Корнер од голмана не важи, ако је голман избацио лопту из свог 
шестерца.  

- Суди се по правилима игре за мали фудбал, у складу са овим  
пропозицијама, а шта није обухваћено овим пропозицијама - суди се 
по правилима ФС Србије. 
 
ОДБОЈКА 
 
- На терену се налази 6 играча од којих су бар 2 жене. 
- Увек у свакој линији мора да се налази бар једна жена.  
- Игра се у два добијена сета до 25 поена. Такмичење се одвија по 
правилима Одбојкашког савеза Србије. У екипи нема либера. 
- За победу добија се 2 бода а за пораз 1 бод.  
- Редослед у групи одређује се према броју бодова, међусобном сусрету, 
сет количнику и по поен количнику. 
 
КОШАРКА 
 
- На терену се налази 3 играча и игра се по правилима STREET BASKET.  
-Игра се до 12 поена или 10 минута чисте игре у мушкој конкуренцији, а у 
женској 8 минута односно 10 поена. Погодак унутар 6,25 метара важи за 1 
поен а изван 2 поена.  
- После постизања поена лопту добија екипа која није постигла кош.  
- Када екипа освоји лопту после шута на кош мора да лопту изнесе изван 
6,25 метара уколико није неки њен члан упутио шут на кош, а ако то не 
учини, већ шутира на кош, лопта се додељује противничкој екипи.  
- Уколико је играч екипе која је упутила шут на кош ухватио лопту може 
одмах поново шутирати на кош без изласка изван 6,25 метара.  
- Када играч направи четврти фаул напушта терен.  
- После фаула при шуту, или за сваки фаул ако је екипа направила 4 фаула 
изводи се слободно бацање.  
- После слободног бацања не скаче се за лопту већ лопта припада екипи 
која је направила прекршај.  
- Уколико је направљена намерна лична грешка или техничка грешка лопта 
припада екипи која изводи слободно бацање. 
- Измена се врши само док је лопта ван игре и њихов број је неограничен. 



 

 

 
- У случају „мртве лопте“, уместо подбацивања, тим који је био у одбрани 
добија лопту. 
- За победу се добијају 2 бода, за пораз 1 бод.  
- Редослед у групи се одређује према броју бодова, међусобном сусрету и 
према поен количнику. 
 
ПИКАДО 
 
- Екипа се састоји од 3 такмичарке и свака од њих баца по 5 пробних 
бацања и 2 серије по 5 бацања за резултат.  
- Мета је постављена на 1,75 метара висине а даљина до мете је 3 метара. 
- Збир поена се израчунава после сваке серије.  
- Стрелице које не остану на мети до завршетка серије се не рачунају.  
- Редослед екипе се одређује на основу збирних резултата свих 
такмичарки.  
- За појединачно такмичење пласираће се 5 такмичарки које имају најбоље 
резултате у екипном такмичењу.  

- У финалу појединачног дела свака такмичарка баца пробну серију 
и 3 серије од по 5 стрелица за резултат.  
- Победница је она такмичарка која има највећи збир поена у све 3 серије.  
- У случају истог резултата баца се још по једна серија. 
 
ШАХ 
 
- Екипа се састоји од 3 играча, и игра свако са сваким на турниру. 
- Игра се брзопотезно 5 минута по играчу.  
- Редослед се одређује према броју меч бодова. За победу се добија три 
поена, нерешено 1 поен. Уколико две екипе имају исти број бодова следећи 
критеријум су поени. Уколико је и даље резултат нерешен рачуна се 
међусобни сусрет.  
- Свака екипа мора да има по две шаховске табле и два часовника.  
- За појединачно такмичење може се пријавити највише по 2 играча из 
исте екипе и игра се брзопотезно 5 минута по играчу.  
- Редослед се одређује према освојеним бодовима, успех према 
победницима, међусобном сусрету... 
 
ПЛИВАЊЕ 
 
- Плива се 36 m односно две дужине базена за мушкарце и за жене. 
- Редослед се одређује на основу постигнутих времена. 



 

 

 
СТОНИ ТЕНИС 
 
- Екипа се састоји од такмичарке и 2 такмичара. 
- Меч се прекида када једна од екипа стигне до треће појединачне победе.  
- Прва 2 меча играју мушкарци, а затим женски чланови екипе, и 
по потреби поново мушкарци.  

- Појединачне партије се играју на 2 добијена сета. 
- Игра се по куп систему и игра се за треће место.  
- Појединачно такмичење се игра по куп систему и на 2 добијена сета. 
 
РИБОЛОВ 
 
- Такмичење се одвија у појединачној конкуренцији.  
- Ширина водног подручја од обале са које се пеца до супротне обале мора 
бити најмање 25 м. Дубина воде треба да буде што уједначенија на свим 
деловима стазе са минимумом дубине од 1 м.  
- Писта за такмичење мора да има обавезно јасно обележене секторе и 
боксеве и обележено судијско место на најприкладнијем делу стазе. 
Димензије бокса су: 8х8 м (ширина x дубина), 8х10 м, 10х8 м или 10х10 м 
у зависности од конфигурације терена (бира се једна димензија).  
- Сигнали за такмичење се дају звиждаљком и укупно их је пет: 
 
- Први сигнал - улазак у бокс (траје 55 мин.); 
- Други сигнал - тешка храна (траје 5 мин.); 
- Трећи сигнал - почетак такмичења; 
- Четврти сигнал - још 5мин.; 
- Пети сигнал - крај такмичења. 
 
- Такмичење траје максимално 7 часова и то: први сат (првих пола сата 
пријављивање екипа, других пола сата извлачење сектора и боксова), 
други сат (улазак у боксове, припрема боксова, припрема примаме, тешко 
храњење), трећи, четврти и пети сат (такмичење), шести и седми сат 
(мерење улова и сумирање резултата).  
- Такмичење се врши са једним штапом, удицом на пловак, максималне 
дужине штапа до 13 м.  
- Укупна дозвољена количина хране укључујући и додатке (земља, глина, 
шљунак, жито, кукуруз, пшеница, адитиви и остало) у влажном стању је 
17 литара. Укупна количина мамаца је 2,5 литара од којих може бити 
највише 1 литар ларве комарца и то за храну и удицу заједно. После 



 

 

 
контроле хране, мамаца и опреме забрањено је њихово накнадно 
достављање такмичару.  
- Такмичарима није дозвољено да између другог и петог сигнала примају 
било чију помоћ, осим у изузетним ситуацијама (заглављен штек и 
слично) искључиво од стране секторског судије.  
- Редослед се одређује на основу укупне тежине улова, а у случају да више 
такмичара има исту тежину онда се у обиз узима најтежи уловљени 
примерак а затим и онај са највећом дужином. 

 
КУГЛАЊЕ 
 
- Екипа се састоји од такмичарке и 2 такмичара. 
- Свако од чланова екипе баца по 10 кугли у пуне. 
- Редослед екипе се одређује на основу збира појединачних резултата.  
- По пет такмичарки и такмичара који су имали најбоље резултате у 
екипном делу такмичења учествују у појединачном такмичењу где свако 
од њих баца по 20 кугли у пуне. 
- Редослед се одређује на основу броја срушених чуњева. 
 
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА 
 
- Екипа броји (8) осам такмичара/ки, (6) шест у пољу и (2) две резерве. 
- Такмичење је екипно у мушкој и женској конкуренцији. 
- Екипа може наступити најмање са (5) пет такмичара.  
- За надвлачење се користи дебели конопац (20-35 мм) обима, и дужине 10-  
20 метара.  
- Конопац је у средини означен заставицом у боји, чији је врх приликом 
подизања конопца окренут на доле.  
- Борилиште је означено са (3) три паралелне линије са међусобном 
удаљеношћу једног метра.  
- Конопац се поставља попречно у односу на ове линије.  
- На знак судије такмичари обе екипе прилазе, једном и другом крају 
конопца, подижу га до висине кукова и заузимају најпогоднији положај за 
надвлачење.  
- Једна рунда надвлачења траје док једна екипа не повуче на своју страну 
средину конопца обележену заставицом преко прве своје линије.  
- Такмичење се завршава победом оне екипе која је (2) два пута повукла 
заставицу преко своје прве линије.  



 

 

- Време надвлачења у једној рунди је 60 секунди, а у случају да ни једна 
екипа ненадвуче противника за то време, надвлачење се проглашава 
нерешеним.  
- Поражене екипе у полуфиналним надвлачењима боре се за пласман за 
треће место. 
 

БАДМИНТОН 
 
-Такмичење се игра појединачно у мушкој и женској конкуренцији 



 

 

 
-Игра се у два добијена сета по куп систему до 11 поена, изузев финалног 
меча који се игра у три добијена сета. -Игра са и меч за треће место. 
 
-Игра се по правилима БСС 
 
 
 
 
ПЕСНИЧЕЊЕ (ГОВОРЕЊЕ ПОЕЗИЈЕ) 
 

- Учесници се добровољно пријављују. 
- Говоре напамет научену, једну песму по избору, у трајању до пет минута.  
- Оцењује их трочлани жири, састављен од професора који имају исуства 
у оваквој врсти такмичења. 
 
Вреднује се: 
 
1. Избор песме; 
2. Правилна акцентуација и дикција;  
3. Остваривање мисаоно- емотивних садржаја песме; 
4. Природност, изражајност и сугестивност рецитатора; 
 
- Резултати се саопштавају јавно. 
- Проглашавају се три најбоља учесника. 


