
ПРОТОКОЛ ЗА ОДБОЈКАШКЕ УТАКМИЦЕ ОСБ 

25  МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 

Након што су се судије представилие члановима стручног штаба Тренери (или Капитени) предају Првом судији „Састав 

екипе“ (са ознаначеним Капитеном и либером/има) лиценце за уписане играче/ице, Тренере (рубрике C, АC1 и АC2 ), 

Статистичара (рубрика АC2), Лекар (рубрика М) и Физиотерапеута (рубрика Т) као и формулар М-3 са лекарским 

прегледима играча/ица.  

После провере Први судија оверава и даје саставе екипа записничару, који их уписује у записник. 

Напомена: Први судија заједно са „Саставом екипе“ узима изјаве за чланове екипе који евентуално на утакмици немају 

лекарски преглед или лиценцу.  

Екипе се загревају у простору за игру. 

16  МИНУТА  ПРЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 

Ако играчи/ице треба да замене дресове, морају то учинити ван терена. Сви играчи/ице на почетку званичног загревања 

(а Капитен приликом жреба) морају бити у опреми за утакмицу. Капитени на жребању морају на опреми имати обележја 

капитена. 

Судије проверавају висину и затекнутост мреже, позицију антена и бочних трака. 

15  МИНУТА  ПРЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 

Први судија, Други судија и оба Капитена долазе у зону испред записничког стола. Врши се жребање, након чега Први 

судија обавештава Записничара о исходу жребања  Капитени и Први тренери потписују записник. 

Уколико Капитен није присутан или не жели да потпише записник, екипа неможе да наступи. 

Уколико  Први тренер не жели да поптпише записник, биће одстрањен. 

14  МИНУТА  ПРЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 

Први судија звиждуком означава поћетак званичног загревања на мрежи, 5 минута за сваку екипу (прво екипа која има 

први сервис) или 10 минута заједно. 

Први судија је обавезан да провери лопте за игру. 

12  МИНУТА  ПРЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 

Други судија узима листиће са почетним поставама од тренера (или капитена) које доставља записничару да их овај 

упише у записник. 

4  МИНУТА  ПРЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 

Први судија звиждуком означава крај званичног загревања након чега еипе прекидају загревање и одлазе ка својим 

клупама. 

На судијски звиждук, сви играчи/ице обе екипе заједно са судијама улазе у терен и постројавају се бочно у средини  

терена окренути лицем како је назначена за судије. 

Напомена:Уколико је у сали записнички сто на супротној страни од гледалишта екипе заједно са судијама окренути су 

ка публици  Уколико је у сали гледалиште са једне и друге стране терена поздрављају се обе стране. 



НА ПОЧЕТКУ УТАКМИЦЕ 

Након што је проверио почетне поставе екипа и додао лопту серверу Други судија званичним судијским знаком показује 
Првом судији да је све спремно за почетак утакмице.  

Први судија звиждуком и званичним судијским знаком дозвољава извођење првог сервиса на утакмици. 

У ТОКУ УТАКМИЦЕ 

ИНТЕРВАЛИ 

На крају сваког сета шест играча/ица се построје на основну линију свог поља. После знака Првог судије екипе мењају 
поља. Када играчи/ице прођу стубове мреже, иду директно ка својој клупи. 

У моменту када Први судија звиждуком заврши последње надигравање у сету, Други судија мора започети мерење паузе 
између сетова. 

2`30“  -  Други судија даје знак звиждуком. 

На знак Другог судије по шест играча/ица уписаних на листиће за почетне поставе улазе директно у терен. Други судија 
проверава да ли су шест играча/ица сваког тима они који су уписани у листић за почетне поставе и да ли су у правилном 
распореду . 

3`00“ -  Први судија звиждуком дозвољава извођење првог сервиса. 

ИНТЕРВАЛ ПРЕ ОДЛУЧУЈУЋЕГ СЕТА 

На крају четвртог сета свих шест играча/ица обе екипе постројавају се на основну линију свог поља. На знак Првог судије 

директно иду ка својој клупи. Први и Други судија као и оба капитена долазе до записничког стола ради жребања. 

2`30“  -  Други судија даје знак звиждуком. 

На знак Другог судије по шест играча/ица уписаних на листиће за поћетне поставе улазе директно на терен. Након што 
је проверио да ли су играчи/ице уписани/е на листићу за поставу у терену и да ли су у правом распореду додаје лопту 
играчу/ици који треба да сервира. 

3`00“ -  Први судија звиждуком дозвољава извођење првог сервиса. 

НА КРАЈУ УТАКМИЦЕ 

Први и Други судија стају на бочну линију код судијске платформе и након поздрављања са Капитенима упућују се ка 

запиосничком столу ради окончања административних послова.  

Све док су екипе у простору за игру судије су у обавези да сва евентуална неспортска понашања чланова екипе региструју 

и то евидентирају у самом записнику или посебном извештају. 

Напомена: 

Све утакмице треба да почну у заказано време.  

Ако се из било ког разлога деси да почетак утакмице касни, званични Протокол почиње када су терен и екипе спремне 
за игру, Судије ће обавестити Прве тренере (или Капитене) о почетку утакмице. Ако је почетак утакмице померен 
због дужине трајања предходне утакмице тај податак не уписивати у записнуик. 

КОМЕСАР ТАКМИЧЕЊА ОС БЕОГРАДА  

 ИГОР   МИЉКОВИЋ  


