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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, на седници одржаној дана 31. маја
2022. године, донео је

ПРАВИЛНИК
КВАЛИФИКАЦИОНОГ ТУРНИРА ЗА УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА
ФСС НА УЕФА РЕГИОНАЛНОМ КУПУ 2022/2023
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се правила квалификационог турнира за учешће представка
ФСС на УЕФА Регионалном Купу 2022/2023 (у даљем тексту: Турнир), организациона питања,
надлежни орган који руководи такмичењем и друга питања од интереса за одржавање Турнира.
Победеник Турнира стиче право да буде представник Србије на УЕФА Регионалном Купу
2022/2023.
Турнир је у надлежности ФСС, а организатор турнира је Фудбалски савез региона
Западне Србије.
Члан 2.
Право учешћа на Турниру имају селекције које формирају територијални фудбалски
савези и то: ФС Војводине, ФС региона Источне Србије, ФС региона Западне Србије и ФС
Београда.
Територијални савези из става 1. овог члана одговорни су за понашање својих селекција
на Турниру.
Члан 3.
Домаћин Турнира је Фудбалски савез региона Западне Србије, а такмичење ће се
одржати на теренима на Златибору.
Турнир се одржава у 2 (два) такмичарска дана и то: 11. и 12. јуна 2022. године.

Члан 4.
Утакмице Турнира играју се једноструком куп систему, односно победници
полуфиналних утакмица у финалној утакмици одлучују о победнику Турнира.
У случају нерешеног резултата, победник се утврђује извођењем једанаестераца, а у
складу са Правилима фудбалске игре.
Поражени из полуфиналних утакмица неће играти утакмицу која одлучује о трећем
месту на Турниру.
Победник Турнира осваја пехар Фудбалског савеза Србије, који му припада у трајно
власништво.
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Члан 5.
Сваки учесник овог Турнира дужан је да се придржава одредби овог Правилника,
Правила фудбалске игре и принципа фер и спортског понашања.
Члан 6.
Право учешћа на Турниру имају играчи који испуњавају следеће услове:
а) Аматерски статус (да никад нису потписали професионални уговор, нити уговор о
стипендирању, да никад нису наступали у такмичењима професионалних лига, да никад
нису наступали у највишим степенима домаћег такмичења-Супер и Прва лига),
б) Старосни критеријум-да су играчи стари најмање 19 година на дан првог наступа на
Турниру (на пример: 11.06.2022. године играч рођен 11.06.2003. године и раније има
право наступа на Турниру), односно да нису старији од 40 година на дан првог наступа
на Турниру (на пример: 11.06.2022.године играч рођен 11.06.1982. године и раније, нема
право наступа на Турниру),
в) Критеријум у вези регистрације-да су играчи прописно регистровани као активни
играчи у дотичном регионалном савезу (учеснику), најмање 2 (две) године без прекида
за клуб који се такмичи у некој од лига које организује и води регионални фудбалски
савез (на пример: 01.02.2022.године, играч регистрован у регионалном фудбалском
савезу од 01.02.2020.године и раније),
г) Да нису учествовали у УЕФА такмичењима (изузев такмичења млађих категорија-У-17,
У-19, У-21, као и претходним такмичењима УЕФА Регионалног купа).
Играчи који су изабрани да наступе за селекцију регионалног савеза морају бити из
најмање три различита клуба са територије регионалног савеза.
Члан 7.
Тимови на Турниру могу учествовати највише са 18 играча.
Тимови списак играча достављају Такмичарској комисији ФСС најкасније 10 дана пред
почетак Турнира, тј. до 1. јуна 2022.године.
Уз списак играча из става 2. овог члана достављају се и потврде надлежног савеза за
регистрацију да играчи нису имали потписане уговоре.
До рока из става 2. овог члана учесници Турнира су дужни да доставе и боје опреме у
којој ће наступати – 2 (две) гарнитуре.

II - ЖРЕБ ЗА ТУРНИР
Члан 8.
Утврђивање парова Турнира (полуфиналне утакмице) обавиће се жребом.
Жреб ће се обавити најкасније 7 (седам) дана пред почетак Турнира.
Жребом руководи Такмичарска комисија ФСС, која ће утврдити и време почетка
утакмица.

БРОЈ 6

ФУДБАЛ, 31.05.2022.

СТРАНА 41

III - УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА
Члан 9.
Победник на утакмицама је тим који постигне више голова.
У случају нерешеног резултата победник се добија извођењем удараца са тачке за
казнени ударац, на начин утврђен Упутством Међународног борда за извођење удараца за
добијање победника у елиминаторним такмичењима.

IV - ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ
Члан 10.
Играчи учесника Турнира који су остварили пласман у финале, а који су током
полуфиналних утакмица добили два жута или црвени картон, односно били кажњени
удаљењем из игре, немају право наступа у финалној утакмици.

V - ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРНИРА
Члан 11.
Турниром руководи директор Турнира – председник Такмичарске комисије ФСС, док
остали чланови врше функцију делегата на утакмицама.
Директор Турнира одлучује и о евентуалним жалбама-приговорима, које морају бити
поднете у писаној форми одмах по завршетку утакмице - најкасније два сата након завршетка
утакмице.
Члан 12.
Судије за Турнир одређује Судијска комисија ФСС.

VI - ТРОШКОВИ ТУРНИРА
Члан 13.
Учесници Турнира сносе трошкове превоза.
Фудбалски савез Србије сноси трошкове исхране службених лица, прве помоћи,
коришћења терена, техничке опреме и других пратећих служби.
Трошкове пансиона учесника сноси ФСС и то почев од 10.06.2022. године.
Трошкови из ст. 2. и 3. овог члана обезбеђују се за 6 судија и 25 чланова учесника Турнира
(18 играча и 7 чланова стручних штабова).
Учесници Турнира који су изгубили полуфиналне утакмице, напуштају хотел где су
смештени након завршетка утакмица.
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Члан 14.
Фудбалски савез Србије, на основу извештаја директора Турнира, обавезан је да о
победнику Турнира, односно представнику ФСС на УЕФА Регионалном Купу 2022/2023, одмах
обавести надлежне органе УЕФА.
Фудбалски савез Србије победнику Турнира додељује пехар у трајно власништво.

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
ФСС ће доставити текст овог правилника свим учесницима Турнира и Такмичарској
комисији ФСС.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу ФСС
,,Фудбал''.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.

