
 

На основу члана 37. ст.1 тч. 5 Статута Српске асоцијације америчког фудбала, Управни одбор 

СААФ на седници одржаној дана 30.08.2014. донео је 

 

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК 

СРПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ  

АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА 
 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Такмичарски правилник Српске асоцијације америчког фудбала (у даљем тексту: 

Правилник), садржи основне одредбе о систему сталних такмичења и опште услове 

такмичења на територији Србије у организацији Српске асоцијације америчког фудбала (у 

даљем тексту: СААФ). 
Члан 2. 

Све јавне утакмице на територији СААФ у организацији СААФ и његових органа, 

организација и чланова играју се по Правилима америчког фудбала која доноси амерички 

Национални спортски савез колеџа (National Collegiate Athletic Association) и 

Интернаcионални савез америcког фудбала (International Federation of American Football). 

Одлуке о примени Правила америчког фудбала, као и ближа упутства за примену тих 

одлука, доноси Управни одбор СААФ. 

 

2. СИСТЕМ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА 

 
Члан 3. 

Управни одбор СААФ утврдује јединствен систем државног степена такмичења и оквирне 

одредбе сталних такмичења на целој територији у надлежности СААФ-а. 
Члан 4. 

Одлука о систему такмичења садржи: 

- начин такмичења: лига систем или куп систем, 

- такмичарски степен, 

- такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења, 

- број клубова (такмичарских тимова) у одређеном такмичарском степену (такмичарским 

групама), 

- начин стичања права на такмичење у одговарајућем степену такмичења и такмичарској 

групи, 

- услове које морају испуњавати клубови (такмичарске екипе) у одређеном степену 

такмичења. 
Члан 5. 

Одлука о систему такмичења, односно променама система такмичења, доноси се  

најкасније годину дана пре почетка такмичења. 

Изузетно, када је реч о променама система такмичења на државном нивоу, односно,  

такмичења која непосредно зависе од промена система такмичења на државном нивоу, 



 

одлуке о њиховим променама могу се донети и у краћем року, односно, пре почетка 

односних такмичења. 

Промену система такмичења на државном нивоу могу предложити припадајући савези 

америчког фудбала, стручне организације (судија и тренера) и асоцијације клубова. 
Члан 6. 

Такмичења се могу организовати по једноструком или двоструком куп систему или 

једноструком или двоструком процентуалном систему (проценат победа од укупно 

одиграних утакмица) или комбиновано: процентуални систем и куп систем. 
Члан 7. 

Начин вођења такмичења утврдује комесар за такмичење СААФ. 

Пропозиције такмичења 
Члан 8. 

За свако такмичење усвајају се пропозичије такмичења које доносе органи организације 

америчког фудбала која организује такмичење, утврдено општим актом те организације. 

Пропозицијама се ближе уређују правила за спроводење такмичења, услови под којима се 

такмичење одвија, утврдују органи који руководе такмичењем са правима и обавезама, 

уређују материјална и друга питања у вези са такмичењем, као и друга питања предвиђена 

овим Правилником. 

Стална такмичења 
Члан 9. 

Стална такмичења у оргаизацији СААФ могу бити првенства и купови америчког 

фудбала. 

Услови за организовање такмичења 
Члан 10. 

Првенствена такмичења се могу организовати по једноструком (сваки клуб се састаје са 

сваким чланом исте лиге само једном, било као домаћин или гост), двоструком 

процентуалном систему (сваки клуб се састаје са сваким чланом исте лиге два пута, по 

једном као домаћин и као гост) или комбинацијом ова два система. 

Лиге могу бити јединствене за одговарајуће подручје (територију) или подељене у две или 

више група. Број клубова (тимова) у групама у лиги утврдује се одлуком о систему 

такмичења. 
Члан 11. 

Клубови чланови СААФ ућествују у сталним такмичењима одговарајућим за њихов 

степен такмичења. 

 

3. ОПШТИ УСЛОВИ ТАКМИЧЕЊА 

 

Такмичарска година 
Члан 12. 

Такмичарска година, по правилу, почиње 1. јануара, а завршава се 31. децембра исте 

календарске године. Такмичарска година може бити подељена у два дела: пролећни и 

јесењи. 

Календар такмичења 
Члан 13. 

Календаром такмичења се утврдују термини за одигравање утакмица сталног такмичења и 

других званичних утакмица и турнира. 



 

Календар се доноси посебно за сваку такмичарску годину, најкасније 60 дана пре почетка 

пролећног, односно, јесењег дела, а изузетно и у краћем року. Календар нижег степена  

такмичења мора бити у складу са календаром вишег степена такмичења. 
Члан 14. 

Утврђени термини у календару такмичења не могу се мењати. 

Изузетно, из разлога више силе, дана жалости и других непредвидених случајева орган 

који руководи такмичењем може извршити померање термина одређеног кола, с тим што 

се за то коло одредује нови термин, а распоред осталих кола остаје у терминима који су 

утврдени календаром такмичења. 

Распоред утакмица сталних такмичења 
Члан 15. 

Распоред утакмица сталних такмичења утврдује орган који руководи такмичењем. 

Пропозицијама такмичења се ближе уређују рокови и начин саопштавања одлука у вези са 

распоредом одигравања утакмица: датум и место играња, игралиште, почетак утакмице, 

службена лица и др. 

Промена распореда одигравања утакмицџа 
Члан 16. 

Утврђени распоред првенствених и куп утакмица орган који руководи такмичењем може 

изменити само на основу утврђених критеријума предвиђених пропозицијама односног 

такмичења, с тим да померање одређене утакмице или одређеног кола такмичења не може 

ићи на штету других заинтересованих клубова, нити може давати такмичарску предност 

клубовима чија се утакмица одлаже у односу на остале учеснике истог такмичења. 

Одлагање утакмица 
Члан 17. 

Ако клуб даје једног или више играча у репрезентацију Србије ради одигравања утакмице, 

клуб може затражити измену распореда одигравања првенствене или куп утакмице. 

Утакмица се може одложити због ућешћа клубова у европским куповима, као и из разлога 

безбедности. Одложене утакмице ће се одиграти у првом слободном термину, о чему ће 

одлуку донети надлежни орган који руководи такмичењем. 

Надлежни такмичарски орган обавестиће заинтересоване клубове о одлуци о одлагању 

утакмице најкасније три дана пре распоредом утврђене утакмице чији се термин помера. 
Члан 18. 

Ако се одлуком надлежног државног органа због дана жалости забрани одржавање 

спортских приредби или се утакмица одређеног дана не може одиграти због разлога више 

силе (земљотрес, поплава, пожар и сл.), онда се та утакмица аутоматски одлаже. 

Одложена утакмица ће се одиграти сутрадан у исто време уколико је престао разлог 

одлагања и уколико постоје услови за њено одигравање.  

Ако се одложена утакмица не може одиграти сутрадан, такмичарски орган ће одредити 

нови термин за одигравање утакмице, водећи рачуна да се не угрози регуларност 

такмичења. 

Пре почетка утакмица које се играју после истека дана жалости одаје се пошта минутом 

ћутања. 

Час почетка утакмица сталних такмичења 
Члан 19. 

Час почетка утакмица сталних такмичења одређује орган који руководи такмичењем 

водећи рачуна о месним и временским приликама. Уколико постоји споразум клубова о 



 

часу почетка утакмице сталног такмичења, надлежни орган по правилу ће одобрити тај 

споразум, уколико не иде на штету других тимова и интереса организације америчког 

фудбала. 

Пропозицијама такмичења може се прописати да се утакмице појединих кола одређене 

такмичарске групе морају одиграти истог дана и у исто време. 

Судије 
Члан 20. 

Све утакмице сталних такмичења и јавне клупске утакмице, као и утакмице разних 

селекција састављених од регистрованих играча клубова могу судити само активне 

испитане судије америчког фудбала, чланови одговарајуће организације америчког 

фудбала. 

Комесар за суђење води списак активних судија. 

Судије који су и активни играчи за време казне забране судења не могу наступати као 

играчи на јавним утакмицама, а за време казне забране играња не могу судити на јавним 

утакмицама. 

Права и обавезе судија на утакмицама утврдују се Правилима америчког фудбала, 

Пропозицијама такмичења и одлукама Управног одбора СААФ. 
Члан 21. 

Све утакмице сталних такмичења и јавне клупске утакмице, као и утакмице разних 

селекција састављених од регистрованих играча клубова могу судити четири, пет, шест 

или седам судија: рефери (главни судија), ампајер, лајнсмен, лајн џаџ, бек џаџ, филд џаџ, 

сајд џаџ. Судење од стране бек џаџа, филд џаџа и сајд џаџа је опционо. 

 Потребан број судија прописују органи организације која организује такмичење или 

утакмицу. 
Члан 22. 

Уколико на утакмицу не дође прописан број судија, утакмица се може одиграти уколико је 

суде најмање 4 судије. 

Уколико на утакмицу не дође најмањи потребан број судија, утакмица се одлаже. 

Споразум о избору судије мора да буде писмено утврђен пре почетка утакмице. Записник  

споразуму потписују представници клубова и главни судија. Овај записник се прикључује 

записнику са утакмице. 

Ако у току трајања утакмице неком од судија позли или наступе други разлози због којих  

не може да настави судење, утакмица се може наставити уколико постоји најмањи  

потребан број судија, у ком случају ће судије распоредити судијске дужности меду собом. 

Тренери 
Члан 23. 

Тренер може обављати своју дужност на јавним утакмицама у складу са одредбама Закона 

о спорту и општих аката СААФ-а и одредбама Правилника удружења тренера СААФ-а. 

Представник клуба 
Члан 24. 

Сваки клуб за утакмицу сталног такмичења мора одредити свог званичног представника, 

Чија се права и обавезе утврдују Пропозицијама такмичења које доноси надлежни орган. 

 

Записник са утакмице 
Члан 25. 

За све јавне утакмице обавезно се саставља записник. 



 

Записник на утакмицама сталних такмичења саставља главни судија. Записник са 

утакмице обавезно садржи:  

 име такмичења,  

 коло такмичења, датум,  

 место и време одигравања утакмице,  

 игралиште,  

 називе тимова,  

 саставе тимова,  

 остварен резултат по Четвртинама,  

 број и клуб играча и других лица који су искључени, 

 разлози искључења играча и других лица, 

 изјаве лица који су били дисциплински кажњени  

 изјаву судије о изреченим дисциплинским мерама и разлозима,  

 изјаву о инцидентима и другим изгредима на утакмици уколико их је било и др. 

 Пропозицијама такмичења може се предвидети обавеза да се у записник уносе и други 

подаци, а орган који руководи такмичењем може прописати образац записника. 

 
Члан 26. 

Записник са утакмице сталног такмичења се саставља искључиво у присуству главног 

судије и по једног овлашћеног представника клуба. 

Записник са утакмице обавезно потписују судија и овлашћени представници клубова и 

оверавају печатом клуба. 
Члан 27. 

Записник са утакмице је јавна исправа и подаци унети у записник сматрају се тачним 

уколико се не докаже супротно. Ако се у подацима унетим у записник утврди грешка, 

надлежни такмичарски орган ће извршити исправку тако да записник одговара 

чињеничном стању. 

Исправка грешака унетих у записник се врши по службеној дужности - упоредивањем 

података из записника са извештајима судија, као и на захтев заинтересованих клубова 

учесника такмичења. 

Захтев за исправку нетачно уписаног податка улаже се најкасније у року од 48 часова по 

одиграној утакмици. Копија захтева, у истом року и на исти начин доставља се другом 

клубу учеснику утакмице. 

Такмичарски орган је дужан да о захтеву одлучи пре наредног кола и о одлучи обавести 

оба клуба учесника утакмице и исту објави у свом службеном гласилу или на други начин. 

Такмичарски орган дужан је да о поднетом захтеву обавести заинтересоване клубове, 

нарочито клубове који су ирали утакмицу о којој је састављен предметни записник.  
Члан 28. 

Уколико главни судија не састави записник по одредбама из чл. 25. овог правилника 

казниће се новчаном казном у складу са дисциплинским правилником. 

Уколико главни судија не састави записник по одредбама из чл. 26. овог правилника 

казниће се новчаном казном од најмање 4.000,00 динара у складу са дисциплинским 

правилником. 



 

У случају тежег и поновљеног прекршаја из става 1 и 2. овог члана, главни судија биће 

кажњен новчаном казном од најмање 5.000,00 динара и забраном вршења дужности на 

најмање 2 утакмице, у складу са дисциплинским правилником. 

Игралиште 
Члан 29. 

Игралишта морају одговарати димензијама утврденим Правилима америчког фудбала и 

Пропозицијама односних такмичења.  

Оцена подобности терена за игру 
Члан 30. 

Утакмице се могу играти само на терену који је подобан за игру, што утврђује главни 

судија утакмице у присуству представника оба клуба у време које је одређено за почетак 

утакмице. 

Домаћи тим је обавезан да терен припреми за игру тако да буде потпуно подобан за 

одигравање утакмице сталног такмичења. 

 О евентуалној неподобности терена за игру одлучује једино главни судија одређен да 

води утакмицу и ту одлуку уноси у записник. 
Члан 31. 

Утакмица може да почне ако сваки од тимова има довољан број играча у играчкој опреми 

и уписаних у записник. 

Тим може да игра и са мање од 11 играча на терену али се кажњава ако су прекршена 

правила која се односе на број играча у формацији при изводењу кик-офа и број играча у 

нападу на линији скримича што је одређено Правилима америчког фудбала. 

Ближе одредбе о најмањем броју играча на утакмицама доносе се Пропозицијама 

такмичења. 
Члан 32. 

Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све до краја 

утакмице на начин предвиден Правилима америчког фудбала, уколико су пре почетка игре 

уписани у записник. 

На свим утакмицама може се извршити неограничени број измена. 

Опрема 
Члан 33. 

Тимови на једној утакмици не могу да наступе у дресовима исте или сличне боје, већ 

морају да буду различито одевени. 

Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити гостујући тим, уколико 

домаћи тим наступи у дресовима своје боје. 

Ближе одредбе о опреми играча: обавезној заштитној опреми, боји опреме, бројевима и др. 

одређене су Правилима америчког фудбала и Пропозицијама такмичења. 

Организација утакмице 
Члан 34. 

Одредбе о организацији и реду на игралиштима пре, за време и после утакмице уређују се 

Пропозицијама такмичења. 

За организацију утакмице одговоран је клуб-домаћин. 

  

 

 

 



 

Јавне утакмице 
Члан 35. 

Под јавним утакмицама подразумевају се све утакмице сталних такмичења и пријатељске 

утакмице и турнири које организују клубови, спортске и друге организације сходно  

oдредбама које важе за стална такмичења. 

Пријатељске утакмице и турнири 
Члан 36. 

Свака пријатељска утакмица мора бити пријављена савезу на чијој територији се игра и то 

5 дана пре утакмице, а у оправданим случајевима, изузетно, 48 сати пре утакмице. 
Члан 37. 

Сваки клуб мора имати одобрење надлежног органа за организовање турнира. Одобрење 

из претходног става издаје надлежни орган којег овласти СААФ. Захтев за одобрење 

турнира подноси се најкасније 5 дана пре почетка турнира уз подношење Пропозиција 

такмичења. 
Члан 38. 

Регистровани играч једног клуба може гостовати на пријатељској утакмици у 

другом клубу уз писмено одобрење свог клуба. На међународним турнирима и 

међународним утакмицама клубова у земљи и ванземље, могу гостовати играчи из других 

клубова уз сагласност тих клубова и претходног одобрења органа који одобрава и 

организује тај турнир или утакмицу. 
Члан 39. 

На репрезентативним међународним утакмицама у земљи и ван земље, ван оквира СААФ 

(студентске, средњошколске и друге репрезентације), могу наступити регистровани 

играчи - чланови СААФ, али само уз претходно одобрење клуба и надлежног органа. 

Одобрење из претходног става издаје надлежни орган којег овласти Српска асоцијација 

америчког фудбала. 

Наступ играча по узрасту 
Члан 40. 

Играчи који су на основу регистрације стекли право наступа за свој клуб, могу наступати 

у 

тимовима: 

- у флаг такмичењима - уколико на дан утакмице нису млађи од 10 година, 

- у јуниорским такмичењима - уколико на дан утакмице нису млађи од 15 година, 

- у сениорским такмичењима: уколико на дан утакмице нису млађи од 16 година. 

- у Youth такмичењима-уколико на дан такмичења није млађи од 13 година 

Пропозицијама односног такмичења се дефинише наступ играча по узрасту. 

Утврдивање идентитета играча 
Члан 41. 

Играч може наступити на утакмици сталног такмичења уколико је његов идентитет 

утврден на основу званичног списка играча којим располаже главни судија утакмице. 

Идентитет играча утврдује главни судија пре почетка утакмице, у присуству представника 

клуба. 

Пропозицијама односног такмичења може се утврдити и други начин утврђивања 

идентитета играча, нарочито за играче млађих узраста. 

 

 



 

Лекарски преглед играча 
Члан 42. 

Играч може наступити на утакмици сталног такмичења уколико је претходно, у истој 

такмичарској години, лекарским прегледом утврђена његова спортска здравствена 

способност. 

Играч може наступити на другој јавној утакмици уколико је најмање једном у последњих 

шест месеци лекарским прегледом утврђена његова спортска здравствена способност. 

Играч мора имати убележен налаз о извршеном спортском лекарском прегледу имати 

званичну потврду о извршеном спортском лекарском прегледу, који обавља лекарска 

комисија надлежне спортске здравствене установе. Играч који није лекарски прегледан, 

односно играч који није обавио спортски лекарски преглед у одређеном року, или му је од 

стране лекара забрањено играње, као и играч коме је важење прегледа истекло, не може 

наступити на јавној утакмици. 

Спортски лекарски преглед се обавља у спортској здравственој установи, а уколико такве 

установе нема, надлежни савез ће одредити здравствену установу која ће вршити лекарски 

преглед играча, а прегледи се врше по методологији - упутствима која утврди овлашћени 

орган СААФ. 

Један играч не може наступити на две утакмице, ако није прошло 48 сати од завршетка 

прве утакмице 
Члан 43. 

Клуб домаћин је обавезан да обезбеди одговарајућу медицинску службу на свим јавним 

утакмицама. 

Ближе одредбе о овој служби за утакмице сталних такмичења утврдују се Пропозицијама 

такмичења. 

Недолазак на утакмицу сталног такмичења 
Члан 44. 

Ако у року од 15 минута од времена одређеног за почетак утакмице сталног такмичења не 

наступи један од тимова са потребним бројем играча, главни судија ће саопштити 

пpедставнику тима који је наступио да се утакмица неће одржати и то унети узаписник са 

утакмице. 

Изузетно, у случају да тим није могао да наступи услед више силе, главни судија ће 

сачекати и нешто дуже, али ће водити рачуна о томе да ли утакмица може да се заврши 

на време. Ако се игра више утакмица на истом терену, главни судија је дужан да води 

рачуна о томе да не доведе у питање одигравање следеће утакмице. 

Орган који руководи такмичењем регистроваче утакмицу по службеној дужности са 35:0 

предајом, уколико констатује да је недолазак тима на утакмицу неоправдан. 

Клуб који не наступи на одигравању утакмице дужан је да надокнади штету другом клубу. 

Висину штете, на основу документованог захтева клуба који је оштећен утврдује орган 

који руководи такмичењем. 

Захтев за накнаду подноси се у року од 15 дана од дана који је био одређен за одигравање 

утакмице. 

 Жалбу на ову одлуку о накнади штете могу поднети клубови који су требали да играју 

утакмицу и то Арбитражној комисији преко Комесара за такмичење у року од 8 дана од 

дана пријем одлуке. 

Ако оба тима неоправдано не доду на одигравање утакмице сносиће последице 

предвидене овим Правилником и Дисциплинским правилником. 



 

Неодигравање и прекид утакмице 
Члан 45. 

Ако клуб-домаћин, на утакмици сталног такмичења, није оспособио терен за игру из 

неоправданих разлога, а не ради се о случају “више силе“, па главни судија одлучи да се 

утакмица не може играти или прекинута наставити, што мора бити констатовано у 

записнику, утакмица се региструје са 35:0 предајом у корист противника. 

Ако је утакмица сталног такмичења морала бити прекинута из оправданих разлога који се 

нису могли отклонити (невреме, магла, мрак, нестанак електричне енергије, пожар, 

земљотрес, и др.), о чему одлучује главни судија, или због наступа дана жалости,  орган 

који руководи такмичењем одредиЋе да ли Ће се одиграти нова утакмица, наставити 

прекинута или утакмица регистровати постигнутим резултатом. 

Клуб који неоправдано не наступи на одигравању нове утакмице коју одреди надлежни 

такмичарски орган, одговоран је по одредбама Дисциплинског правилника СААФ, а 

утакмица се региструје по службеној дужности са 35:0 предајом у корист противника. 

Ако оба тима неоправдано не дођу на одигравање нове утакмице сносиће последице 

предвиђене овим Правилником и Дисциплинским правилником. 
Члан 46. 

Тим који напусти терен, односно тим који изазове прекид утакмице тако да се иста не 

може наставити, укључујући и прекид утакмице који је изазвао играч тога тима, губи 

утакмицу са 35:0 предајом, уколико до прекида његов противник није постигао бољи 

резултат. 
Члан 47. 

Ако је утакмица прекинута због инцидента, физичког напада на судије, нереда, 

недовољног броја играча, непоштовања одлуке судије да искључени играч напусти терен 

и друго, а утврди се да је за прекид утакмице крив један од клубова учесника, утакмица ће 

се регистровати са 35:0 предајом у корист противничког клуба, уколико до прекида игре 

није постигнут бољи резултат. 

Ако такмичарски орган утврди да за прекид игре није крив ни један од клубова учесника, 

односно да су за прекид подједнако крива оба клуба, и да је организатор утакмице 

предузео све мере предвиђене Пропозицијама такмичења о организацији и обезбедењу 

реда на утакмицама односног такмичења, надлежни такмичарски органможе одлучити да 

се одигра нова утакмица, или прекинута региструје постигнутим резултатом. 

Ако је одлуком надлежног органа одређено поновно одигравање утакмице сталног  

такмичења, на поновљеној утакмици могу наступити сви играчи који имају право наступа 

на дан одигравања поновљене утакмице. 

У случају прекида утакмице због нереда или озбиљних инцидената, надлежни 

дисциплински орган може суспендовати одговарајући тим од одигравања утакмица на том 

игралишту или подручју за време водења поступка, до доношења одлуке. 

Забрана наступања због суспензије 
Члан 48. 

Суспендовани тим, односно, у случају суспендованог клуба, сви његови тимови, не могу 

наступити на јавној утакмици све док траје суспензија. 

Све утакмице које спадају у време суспензије, изречене због неизвршења коначних одлука 

надлежних органа или неизвршења обавеза насталих из такмичењ а, а које су предвиђене 

Пропозицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 35:0 предајом у 

корист противника. 



 

Утакмице на којима суспендовани тим није могао наступити због суспензије изречене 

ради утврђивања материјалне истине, неопходно потребне за доношење коначне одлуке о 

неком спорном случају, неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука. 

По доношењу коначне одлуке клуб је дужан да одигра утакмице према распореду 

надлежног такмичарског органа. 

Ако суспендовани тим наступи на јавној утакмици покренуćе се дисциплински поступак 

по одредбама Дисциплинског правилника. 

Одустајање од такмичења 
Члан 49. 

У случају када се клуб расформира или одустане од такмичења пре одигравања најмање  

рвих 75% утакмица, биће брисан из такмичења, све његове до тада одигране утакмице  

сматраће се као да нису игране, а наредне по распореду неће се играти, нити регистровати. 

У случају када се клуб расформира или одустане од такмичења за време одигравања 

највише последњих 25% утакмица, све његове до тада одигране утакмице признаће се 

регистрованим резултатима, а све наредне утакмице по распореду регистроваће се по 

службеној дужности са 35:0 предајом у корист његовог противника. 

Комесар за такмичење утврђује да ли је клуб одустао од такмичења на основу изјаве клуба 

и других доказа. 
Члан 50. 

Према клубу који одустане од такмичења, без обзира на до тада постигнуте резултате у 

такмичењу, примениће се одговарајуће одредбе Дисциплинског правилника. 

Спајање клубова 
Члан 51. 

Спајање клубова се врши на заједничкој скупштини заинтересованих клубова који су се 

претходно на одвојеним скупштинама изјаснили за спајање. 

Спајање се врши ван сталног такмичења, а најкасније 30 дана пре почетка такмичења и то 

искључиво са клубом са територије истог града, подручја или региона.  

Новоосновани клуб настао спајањем клубова преузима сва права и обавезеспојених 

клубова - правних претходника. 

 Приликом спајања, новоосновани клуб задржава право најбоље пласираних тимова по  

узрастима, посебно за свако стално такмичење, у коме су се такмичили одговарајући  

тимови спојених клубова.  

Право наступања и регистрацију за такмичење имају сви дотадашњи играчи клубова који 

су се спојили а који су регистроваи у складу са Правилником о регистрацији играча и 

клубова.
 
 

 

Утврђивање пласмана 
Члан 52. 

За свако првенствено такмичење води се табела. Табела садржи: имена тимова који се 

такмиче, број одиграних, добијених и изгубљених утакмица, број датих и примљених 

поена и проценат победа од укупно одиграних утакмица. 

Пласман на табели се утврдује процентом победа од укупно одиграних утакмица. 

 

Тиебреакер у случају једнокружног система такмичења:  

Ако два или више тимова имају исти проценат победа али немају паран број међусобних 

сусрета, прави се мини табела само са тимовима који имају исти проценат победа. 



 

Следећи тиебреакери ће одлучити о пласману и то редоследом који је наведен: 

1. Проценат победа у мини табели 

2. Међусобни скор 

3. Разлика измеду укупно постигнутих и примљених поена у мини табели. 

4. Више поена укупно у мини табели 

5. Број постигнутих поена у гостима у оквиру мини групе 

Ако се пласман не може утврдити ни на један од претходних начина, исти ће се утврдити 

жребом. 

 

Тиебреакер у случају двокружног система такмичења 

Ако тимови имају исти проценат победа и паран број међусобних сусрета, одлучују 

резултати међусобних сусрета. Уколико тимови имају исти број победа у медусобним 

сусретима, одлучује разлика измеду постигнутих и примљених поена у медусобним 

сусретима. 

У случају да тимови имају исту поен разлику у медусобним сусретима, одлучује више 

постигнутих поена у медусобним сусретима, а у случају да су постигли исти број  поена у 

медусобним сусретима, онда више постигнутих поена на гостовањима у међусобним 

сусретима. 

Регистровање утакмица 
Члан 53. 

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје основи за регистрацију утакмице 

службеним резултатом са 35:0 предајом, утакмица се региструје постигнутим резултатом. 

Орган који руководи такмичењем региструје утакмице у року који је одређен 

Пропозицијама односног такмичења, а утакмице се региструју тек по истеку рока за 

улагање жалби на утакмице. 

Жалба на одигране утакмице 
Члан 54. 

О регуларности утакмице сталног такмичења може се решавати на основу жалбе клубова 

учесника утакмице, директно заинтересованих клубова, пријаве органа савеза или 

руководства савеза. 

Под директно заинтересованим клубом у смислу претходног става подразумева се сваки 

клуб који је оштећен резултатом утакмице на коју се улаже жалба. 

Жалба по свим основама, уколико Пропозицијама односног такмичења није прописан 

другачији рок, мора се уложити у року од 8 дана од одигране утакмице, са образложењем, 

свим потребним доказима и доказом о уплаћеној такси. 

Неблаговремено уложене, необразложене, недокументоване, нетаксиране или недовољно 

таксиране жалбе биће одбачене. 

Ближе одредбе о жалбеном поступку уређују пропозиције такмичења. 
Члан 55. 

За изузетне случајеве (куп такмичења, утакмице два последња кола првенствених 

такмичења, и сл.), може се прописати посебан жалбени поступак са скраћеним роковима 

за улагање и решавање жалби. 
Члан 56. 

Свака жалба мора бити решена најкасније у року од 15 дана од дана њеног улагања, 

уколико Пропозицијама односног такмичења није предвиден другачији рок, изузев ако 



 

жалбени разлози спадају у надлежност другог органа. У том случају, решавање жалбе се 

одлаже до коначне одлуке надлежног органа. 

Ако првостепени орган не поступи у смислу одредбе из претходног става, подносилац 

жалбе има право жалбе другостепеном органу у наредном року од 8 дана, од 

дана истека рока у коме је првостепени орган био дужан да донесе одлуку, уколико 

Пропозицијама односног такмичења није прописан другачији рок. 
Члан 57. 

 Жалбе у првом степену, за стална такмичења, решава дисциплински судија. 

О жалбама на одлуке из претходног става решавају органи предвиђени Пропозицијама 

односног такмичења. 

Против другостепене одлуке нема места жалби. 
Члан 58. 

Другостепена одлука мора бити донета у року од 15 дана, уколико Пропозицијама 

односног такмичења није предвиђен другачији рок. 

Ако другостепени орган не поступи у смислу одредбе из претходног става, подносилац 

жалбе има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника, по 

одредбама Члана 65. овог Правилника, у року од 8 дана, од последњег дана након што је 

другостепени орган био дужан да донесе одлуку. 
Члан 59. 

На основу поднете жалбе непосредно или посредно оштећеног клуба, пријаве органа или 

организације савеза, као и по службеној дужности, биће донета одлука о регистрацији 

утакмице са 35:0 предајом у његову корист, уколико није постигнут бољи резултат, ако је 

противнички клуб: 

1. наступио са играчем који за њега није регистрован или је неправилно регистрован, 

2. наступио са правилно регистрованим играчем који не испуњава услове из Пропозиција 

одговарајућег такмичења, 

3. наступио са играчем за кога није утврден идентитет по одредбама овог Правилника и 

Пропозицијама такмичења, 

4. наступио са играчем који се налази под казном забране наступања или суспензијом, или 

ако је клуб или тим био под суспензијом, 

5. наступио са правилно регистрованим играчем који није уписан у записник пре почетка 

утакмице, 

6. прекршио одредбе које се односе на број играча млађег узраста у тиму старијег узраста, 

7. наступио са играчем који према одредбама овог Правилника нема довољан број година 

за наступ у одговарајућем тиму, односно, играчем старијег годишта, 

8. наступио са играчем за кога није плаћена такса за регистрацију, 

9. наступио са играчем који у односу на лекарски преглед не испуњава услове овог 

Правилника, 

10. наступио са играчем који је истог дана већ наступио на једној утакмици, осим у 

посебним случајевима (краћи временски ток утакмице, турнир, куп, пријатељске 

утакмице, итд.) 

11. у случају прекида утакмице кривицом једног клуба, 

 12. у случају недоласка на поновно одигравање утакмице одређено од стране надлежног 

органа, 



 

13. ако је утакмица играна на терену чије димензије нису у складу са одредбама 

Пропозиција такмичења, с тим да је клуб који подноси жалбу о томе поднео судији 

писмени приговор пре почетка утакмице, 

14. ако клуб домаћин, својом кривицом, није припремио терен за игру, а не ради се о 

случају “више силе“, тако да буде подобан за одигравање утакмице, а то у записник са 

утакмице констатује главни судија сходно члану 30. овог Правилника. 

Ако је жалбу поднео клуб који је оштећен резултатом утакмице између друга два клуба, 

онда се одредбе из става 1. о регистрацији утакмице са 35:0 предајом не односе на тај 

клуб, него на оштећени клуб који је играо ту утакмицу. 

Поред одлуке о регистрацији утакмице са 35:0 предајом, орган који руководи такмичењем 

дужан је у свим наведеним случајевима да надлежном дисциплинском органу поднесе 

пријаву против клуба и играча. 
Члан 60. 

На основу поднете жалбе биће поништена утакмица и одређено поновно одигравање у 

следећим случајевима: 

1. ако је противнички клуб наступио са играчем који по одредбама Члана 59. тачке 1. и 2. 

овог Правилника није имао право наступања, а такмичарски орган утврди да за то нема 

никакве кривице нити удела клуба, као и да клуб није знао, нити је могао знати за 

чињенице које оспоравају исправност наступа спорног играча, 

2. ако је противнички клуб наступио са играчем или тимом који је кажњен забраном 

играња, или је суспендован одлуком надлежног Дисциплинског органа, а о томе није 

обавештен по одредбама Дисциплинског правилника (за аутоматске суспензије настале 

искључењем играча није потребно обавештење клубу чији је тим учинио прекршај јер се 

искључења региструју у записнику са утакмице којим клуб располаже), 

3. уколико се утврди да су и један и други клуб наступили са играчима под околностима 

из Члана 59. овог Правилника. 
Члан 61. 

Орган који руководи такмичењем утврђује постојање повреда битних одредби Правила 

америчког фудбала и аката СААФ и надлежност и начин одлучивања о њима. 

Повреда Правила америчког фудбала и аката СААФ може постојати ако судија није 

применио или је погрешно применио неку битну одредбу која је непосредно утицала на 

коначан исход утакмице, а та одлука се не заснива на слободном судијском уверењу.  

Све одлуке које су донете на основу слободног судијског уверења не могу бити подведене 

под појам повреде битних одредби Правила америчког фудбала и аката СААФ. 

Поништење утакмице по службеној дужности 
Члан 62. 

По службеној дужности биће поништена утакмица и одређено њено поновно одигравање, 

ако се утврди да је било који од судија утакмице из неморалних побуда утицао на резултат 

утакмице. 

Поништење утакмице по службеној дужности врши се на основу правоснажне одлуке 

надлежног дисциплинског органа или надлежног суда за дело примања мита или друго 

неморално дело предвидено актима СААФ. 

Поништење утакмице по службеној дужности може се извршити до завршетка сталног 

такмичења у којем се играла та утакмица. Утакмица се може поништити, по пријави или 

по службеној дужности, од стране надлежног такмичарског органа, само уколико је 

одлука из претходног става постала правоснажна до завршетка сталног такмичења. 



 

Под завршетком сталног такмичења у смислу овог члана подразумева се дан када је 

надлежни такмичарски орган прогласио победника одговарајућег такмичења. 
Члан 63. 

Ако надлежни орган утврди да су оба клуба учесника утакмице лажирала утакмицу 

сталног такмипења, она ће бити регистрована као одиграна, постигнути резултат неће се 

признати, односно, рачунаће се као да су оба тима изгубила, а клубови ће бити кажњени 

по одредбама Дисциплинског правилника. 

Ако се од стране трећег клуба или трећих лица изврши лажирање утакмице у коме је 

учествовао само један клуб учесник утакмице, резултат ће бити поништен и одређено 

одигравање нове утакмице, а клубови ће бити кажњени по одредбама Дисциплинског 

правилника. 

4. ДОПИНГ 
Члан 64. 

Сваки члан СААФ, било појединац, клуб или облик удруживања у оквиру СААФ, 

обавезује се на поштовање Закона о спречавању допинга у спорту Републике Србије као и 

Антидопинг кодекса Светске антидопинг агенције и у том смислу потпада под надлежност 

Антидопинг агенције Републике Србије (АДАС) и Светске антидопинг агенције (WАДА). 

 

5. ЗАШТИТА ПРАВИЛНИКА 
Члан 65. 

Против одлуке из члана 59. овог Правилника, клубови учесници жалбеног поступка и  

Надзорни одбор Асоцијације могу поднети захтев за заштиту Такмичарског правилника. 

Захтев за заштиту Такмичарског правилника може се поднети у року од 8 дана од дана 

пријема другостепене одлуке, односно, протеком рока из члана 59. овог Правилника. 

Захтев се подноси надлежном органу савеза који одлучује поводом захтева за заштиту 

правилника, а орган који је донео коначну одлуку дужан је да у року од три дана достави 

целокупну документацију надлежном органу СААФ на одлучивање. 

Захтев за заштиту Правилника може поднети по својој иницијативи и Надзорни одбор 

СААФ. 
Члан 66. 

По захтеву за заштиту Такмичарског правилника одлуку доноси Управни одбор СААФ. 
Члан 67. 

Ако надлежни орган из члана 65. овог Правилника утврди да је захтев за заштиту 

Такмичарског правилника основан, донеће одлуку којом ће коначну одлуку укинути и 

вратити надлежном органу на поновно одлучивање или, ако то нађу за сходно, сам донети 

одлуку, а ако утврди да је захтев неоснован, исти ће одбацити. 

Одлука надлежног органа по захтеву за заштиту Правилника биће донета најкасније у 

року од 30 дана од дана подношења захтева. 

 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 68. 

За давање тумачења овог Правилника овлашћен је Управни одбор СААФ. 
Члан 69. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања. 

 

      Председник УО СААФ  
Раде Ракочевић   


