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Такмичење и организацију РЕСТЛИНС лиге спроводи: 

СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 

 

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ТАКМИЧЕЊА РЕКРЕАТИВНЕ СТОНОТЕНИСКЕ ЛИГЕ 

НОВИ САД РЕСТЛИНС 
 

 

Члан  1. 

 

Рекреативна стонотениска лига Нови Сад  ( у даљем тексту: РЕСТЛИНС ) основни 

је вид рекреативног стонотениског такмичења у Новом Саду.  

 

Члан  2. 

 
РЕСТЛИНС се организује по нивоима такмичења–лигама. Прва,  друга, трећа, четврта,  

пета и шеста лига броје по 12 екипа, а број екипа у седмој лиги зависи од броја пријављених 

екипа у текућој сезони али не може да има више од 12 екипа.  

                   

Пропозиције  такмичења РЕСТЛИНС односе се на све нивое такмичења. 

Такмичење РЕСТЛИНС одржава се у периоду јесен – пролеће. 

Систем бодовања  у лигашком - екипном делу такмичења је следећи: победа доноси  

2 ( два)  бода, пораз доноси 1 ( један ) бод. 

Уколико се екипа неоправдано не појави на мечу или се меч који је екипа одложила не 

одигра у предвиђеном термину, осваја 0 ( нула ) бодова. 

У систему бодовања  код  појединачних  резултата  играча  ( лигашки и турнирски заједно )  

користе се  актуелна правила ИТТФ-а, тј. Бодовање се врши по табели: 

 

Л И Г А КОЕФИЦИЈЕНТ 

1 4,50 

2 3,15 

3 2,37 

4 1,87 

5 1,53 

6 1,28 

7 1,08 

8 0,94 

 

Играч за победу осваја 10 бодова, за пораз 1 бод. Збир овако добијених бодова множи се са 

коефицијентом наведеним у табели. Добијени децимални број заокружује се на први већи цели 

број, а бодовање се врши збирно за јесењи и пролећни део првенства. 

                    

Члан  3. 

 
За организацију такмичења и вођење РЕСТЛИНС лиге, СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ 

ВОЈВОДИНЕ БИРА ЛИГА ОДБОР. 

Лига одбор броји 3 ( три ) члана. 

У циљу ефикаснијег  рада  и  вођења  такмичења, на  предлог Лига одбора, формира се 

Такмичарска комисија од 5 ( пет ) чланова. 
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Такмичарска комисија  непосредно организује такмичење, решава настале спорове  у другом 

степену и Лига одбору предлаже мере за успешније организовање истог. 

Када су на дневном реду Лига одбора организациона питање везана за лигашки део 

такмичења,  чланови Такмичарске  комисије  учествују у раду Лига  одбора без права гласа. 

Чланови Лига одбора и Такмичарске комисије бирају се на период од  4 ( четири ) године уз 

могућност реизбора. 

 

Члан  4. 

 
Такмичења ( лигашка и турнири ) која РЕСТЛИНС организује играју се у стонотениској 

дворани ЈП СПЦ „Војводина“. 

Услови под којима се такмичење РЕСТЛИНС одржавати  утврђују  се  пре  почетка сваке 

такмичарске сезоне  Уговором  који потписују  одговорно  лице  ЈП СПЦ „Војводина“ и 

председник  Стонотениског савеза Војводине. 

 

Члан  5.  

 
Такмичење ПРВЕ и ДРУГЕ лиге одржава се  понедељком, а ТРЕЋЕ  и  ЧЕТВРТЕ лиге 

уторко,  а ПЕТЕ и ШЕСТЕ   лиге четвртком , а СЕДМА лига петком према жребу и распореду – 

календару такмичења који комесар такмичења, доноси пре почетка такмичарске сезоне. 

Календар такмичења у такмичарској сезони, изузетно, може мењати Лига одбор. 

 

Члан  6. 

 

Такмичење РЕСТЛИНС по лигама одржава се по  Sweitling cup систему, а игра се свих 

девет партија. Партије се играју на 3 (три) добијена сета до 11 поена, осим у случају када оба 

играча освоје по 10 поена. У том случају сет добија играч који први стекне предност од 2 (два)  

поена.  

Турнири који се организују у оквиру РЕСТЛИНС играју се по важећим правилима 

стонотениске игре , на 3 ( три ) добијена сета до 11 поена, осим у случају када оба играча или  

пара освоје по 10 поена. У том случају сет добија играч или пар који први стекне предност од  2      

(два) поена.  

У бараж мечевима игра се до 5 ( пет ) добијених партија.  

Сви пријављени играчи у екипима укљученим у  РЕСТЛИНС могу се пријавити и узети 

учешће на турнирима само у оквиру једног нивоа такмичења по турниру у току такмичарске 

сезоне. 

 

Члан  7. 

 
Право наступа имају екипе које уплате котизацију до трећег кола или најкасније до 01.11. 

текуће године. 

Екипе су дужне да  на  обрасцима који се  пре  почетка  такмичарске  сезоне уруче 

капитенима екипа  - пријавама,  доставе  потпуне  податке  о  називу  екипе  као  и  играчима 

који наступају у текућој такмичарској сезони. 

Екипа може да пријави  до  10 ( десет ) играча. Ако екипа на почетку такмичарске сезоне -  

прво коло,  достави непотпун списак  ( мање од десет играча ),  пријаву може допунити пре 

почетка  3 ( трећег  ) кола.   

Играч у току  такмичарске сезоне  не  може  бити  пријављен  нити наступити  за  

2 ( две ) или више екипа. 
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Члан  8. 

 
Екипе  које  се  такмиче у  трећој, четвртој,  петој, шестој и седмој лиги  могу пријавити и 

за њих могу наступити  регистровани играчи преко 40 година старости (ветерани) (сем Супер 

лиге), и деца до 14 година (сем Супер лиге)  у коме наступају у текућој сезони, 

 

Осим  нерегистрованих играча – рекреативаца  екипе  које се такмиче  у  првој и другој  
лиги могу пријавити и за њих  може  наступати  и : 

- више регистрованих играча све до узраста  јуниора (сем Супер лиге), сматрају се 

нерегистрованим играчима, 
- више регистрованих играча особе са инвалидитетом без обзира на ранг такмичења  у коме 

наступају у текућој сезони - сматрају се нерегистрованим играчима, 
- више регистрованих играчи преко 40 година старости без обзира на ранг такмичења (сем 

Супер лиге) у коме наступају у текућој сезони -сматрају се ветеранима тј. 

нерегистрованим играчима, 
   - екипа може пријавити и за њу могу наступити РЕГИСТРОВАНИ  играчи старости  до 40. 

година која у текућој сезони наступају у екипама које се такмиче до ранга ПРВА лига ( 

укључујући и ПРВУ лигу ),  

 

 У току једног меча мора да наступа један нерегистрован играч од почетка до 

краја меча.  

 
Уколико се у току такмичења установи  да је нека од екипа прекршила ово правило, сви 

резултати „спорног“ – регистрованог играча бришу се. У том случају Такмичарска  комисија  

предлаже Лига одбору да донесе Одлуку да екипа чији је играч члан, без обзира на пласман, 

следеће сезоне наступи у нижем рангу такмичења. 

 

Члан  9. 

 
Пласман екипа – табелу, после  завршене такмичарске сезоне, утврђује комесар лиге и 

Такмичарска комисија. 

Уколоко две екипе такмичење  заврше са истим бројем бодова, пласман тих екипа утврђује 

се на основу међусобних резултата у току сезоне. 

У  случају  идентичног  међусобног  резултата (по једна победа са идентичним резултатом ),  

пласман одређује партија количник. Ако је и међусобни партија количник тих екипа идентичан, 

сабира се број добијених и изгубљених сетова, а ако је сет количнк датих екипа идентичан 

пласман одређује укупан партија количник – укупан скор у лиги. 

Ако се у „кругу“ нађе више од две екипе са истим бројем бодова, о пласману одлучује број 

победа у међусобним сусретима. У случају да је број  победа односно пораза у сусретима исти, 

пласман одређује партија количник. Ако је и међусобни партија количник тих екипа идентичан, 

сабира се број добијених и изгубљених сетова, а ако је сет количнк датих екипа идентичан 

пласман одређује укупан партија количник – укупан скор у лиги. 

Уколико на крају такмичарске сезоне две првопласиране екипе освоје исти број бо- 

дова, првака лиге одређује повољнији скор у међусобним сусретима (партија количник, сет 

количник). Ако је тај скор идентичан,првака лиге одређује укупан партија количник у лиги, а ако је 

и он идентича игра се мајсторица. 

Одредбе предходног става примењују се и у случају када се ради о екипама које се 

боре за опстанак у лиги. 

 

Члан  10. 

 



 
4 

 

Такмичари су дужни наступити у спортској опреми. Квалитет гума, односно рекета  мора  

одговарати  критеријумима  које  су  прописали  ИТТФ  и  СТС  Србије. 

За одигравање мечева користе се такмичарске пластичне лоптице са три звездице+, 
а обезбеђује их „првопостављена“ -  екипа 1.  

Уколико неки од играча / било да се ради о лигашком такмичењу или турнирима / 

сматра да противнички играч игра са рекетом који не подлеже правилима ИТТФ-а, пријављује 

то комесару – делегату лиге или руководиоцу турнира пре почетка  партије. У лигашким  

такмичењима о спорној ситуацији одлучује Такмичарска комисија а на турнирима руководилац 

такмичења - турнира.  

 Играч може наступати само уз лекарско уверење или својевољно потписану изјаву да игра 

на сопствени ризик и одговорност. 

 

Члан  11. 

 
Капитени екипа дужни су да пре почетка меча пријаве играче који ће наступати у сусрету. 

Уколико нека од екипа играче пријави са закашњењем  дужим од 15 минута, од времена 

предевиђеног за почетак сусрета – 19,00 сати,  иста губи сусрет резултатом 9 : 0 и осваја 0 бодова. 

Екипа, уз предходну најаву комесару лиге  и  капитену екипе против које игра, сусрет  може  

започети  са 2 ( два ) играча.  Меч се не може започети са 1 ( једним ) играчем. 

Пре почетка меча екипе записник попуњавају на један од следећих начина: 

-  капитен екипе 1 пријављује - уписује  имена  играча и предаје отворен 

записни капитену екипе 2, 

- капитен екипе 1 пријављује - уписује  имена  играча, савија записник / сакрива 

имена /  и предаје га капитену екипе 2, који записник одмах попуњава, 

- капитен екипе 1 уписује имена играча своје екипе на лист папира, предаје 

непопуњен записник капитену екипе 2  који овај попуњава, после чега 

заједнички уписују “поставу“ екипе 1 у записник. 

Играч који касни на почетак меча, игра партије које су „ на реду „ по његовом доласку. 

Партије које није одиграо, региструју се у корист играча из противничке екипе. 

Екипе уз обавезну најаву у записнику -  пре почетка сусрета, могу извршити 2 ( две) измене 

у саставу и то после треће  и  шесте партије, поштујући одредбе члана 8. 

 Играч замењен после треће партије не може бити враћен у састав после шесте партије. 

Попуњен записник са распоредом свих девет партија не може се мењати (ПРЕЦРТАТИ) и уводити 

новог играча. 

Првопостављена  - екипа  1  у записнику, дужна  је  да  уредно  попуњен  записник 

( резултати партија по сетовима , коначан  резултат  меча  и  потпис  капитена ) достави комесару 

лиге  а уколико се сусрет из објектувних разлога  не заврши,  да га о томе обавести  а да се исти 

одигра – заврши до почетка следећег кола. 

 

 У ПРВОЈ, ДРУГОЈ, ЧЕТВРОЈ, ПЕТОЈ И ШЕСТОЈ ЛИГИ НЕМА ОДЛАГАЊА МЕЧЕВА. 

 

У свим осталим лигама (ТРЕЋА ЛИГА) мечеви се  могу одлагати. Екипа која тражи 

одлагање меча обавештава комесара – делагата лиге НАЈКАСНИЈЕ до 13,оо сати на 

дан одржавања меча, а комесар лиге капитена противничке екипе.  
Екипа која је тражила одлагање меча обезбеђује место за одигравање истог, а о месту и 

времену одигравања  благовремено  обевештава  комесара - делегата лиге и капитена противничке 

екипе. 

Екипа може одложити 1 меч. Исти је обавезна да одигра најдуже за 15 дана. Уколико се 

одложени меч не одигра, екипа која га је одложила губи исти резултатом 9:0 и осваја 0 ( нула ) 

бодова. 

 Док се меч за који је екипа  тражила одложила не одигра или се не региструје 

у нечију корист, иста не може тражити одлагање следећег  меча. 
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Уколико се до наведеног рока записник о одиграном мечу не достави комесару – делегату 

лиге, сматраће се да меч није одигран и регистроваће се у складу са Пропозицијама. 

Последња кола  јесењег и пролећног дела лигашког такмичења не могу се одлагати. 

 

Члан  12. 

 
У сличају да из објективних разлога, нпр. нестанак електричне енергије, дође до прекида 

партије -  меча, признаје се резултат постигнут до прекида, а партија - мач се наставља када се за 

то стекну оптимални услови, од резултата који је до тада постигнут. 

Уколико  се због дужине трајања партија, доведе у питање завршетак меча у планираном 

термину, екипе су обавезне да на захтев комесара - делегата лиге, меч наставе – заврше на више 

столова, тј. играчи који тренирају на слободним столовима обавезни су да их уступе, да би се 

такмичење регуларно одвијало. 

                                                                               Члан  13. 

 
У случају спорне ситуације у току меча, екипа која сматра да је оштећена, обезбеђује 

потпис капитена обе екипе и у року од  15  минута по завршетку меча улаже ЖАЛБУ комесаару -

делагату лиге уз уплату таксе од 500,00 динара.  

Жалба на одиграни сусрет, улаже се у писаној форми на -  записнику ( примедба ). 

Жалбу у року од 8 дана решава комесаар – делагат лиге. Одлуку у писаној форми комесаар – 

делагат лиге доставља заинтересованим екипама. 

Уколико једна од екипа није задовољна одлуком, жалбу може уложити Такмичарској 

комисији, уз уплату таксе у износу од 1.000,00 динара. 

Уколико жалба од стране Такмичарске комисије  буде прихваћена, екипи која је жалбу 

уложила, такса ће бити враћена. 

                     

Члан  14. 

 
За време партије било да се ради  о лигашком такмичењу или турнирима, поред стола није 

дозвољено присуство трећег или више лица. Изузетно, уколико се оба играча сложе, поред стола  

може бити треће – неутрално  лице, које може судити партију. 

У случају да  се у току партије један од играча неспортски понаша, провоцира или вређа  

противничког играча, исти против њега може поднети Жалбу Такмичарској комисији уз писану 

изјаву два сведока. Уколико Такмичарска комисија прихвати наводе из жалбе, играч против кога 

је поднета жалба  биће суспендован до краја текуће и наредне такмичарске сезоне. 

 

Члан 15. 

 
По завршетку такмичења, Комесар такмичења на основу постигнутуих резултата утврђује 

табеле по лигама и оглашава их на огласној табли односно доставља свим екипама. 

Пехар за постигнути успех додељује се  првопласираној, другопласираној и трећепласираној 

екипи по лигама. 

По завршетку лигашког дела такмичења, Лига одбор најуспешнијим играчима   у 1, 2, 3, 4, 5 

,6 и 7 лиги  додељује  пехар. 

 

Члан  16. 

 
По завршетку такмичења и објављивању табела, по две првопласиране  екипе  из нижег  

прелазе  у  виши  ранг  такмичења, а по две последње пласиране екипе из лиге у којој су се 

такмичиле прелазе у нижи ранг такмичења. 

По завршетку лигашког дела такмичења - после утврђивања коначног пласмана  



 
6 

 

играју се бараж мечеви између 3 - пласиране екипе из нижег ранга и 10 - пласиране екипе из 

вишег ранга такмичења (потенцијални пласман 3 – пласираног у виши ранг такмичења),  као и 

између 4 - пласиране екипе из нижег ранга и 9 - пласиране екипе из вишег ранга такмичења 

(потенцијални пласман 4 – пласираног у виши ранг такмичења ).  

Уколико нека од екипа која је стекла право да у следећој такмичарској сезони игра у 

вишем рангу такмиучења, из објективних  разлога то није у могућности, у виши ранг 

пласираће се прва наредно пласирана екипа на табели на крају предходне 

такмичарске  сезоне (предност уласка тј. останка у лиги имају екипе које су испале 

у бараж мечевима). 

 
          

Члан  17. 

 
У  јесењем  као и у пролећном  делу  такмичења по Календару такмичења који на почетку  

сезоне доноси,  Лига  одбор  организује турнире – појединачно  такмичење  по лигама, такмичење 

у игри парова и такмичење по старосним категоријама. Лига одбор учествује у организацији  

Меморијалног турнира “Александар Бата Грујић“ - Отвореног првенства Војводине за ветеране. 

За освојено прво, друго и треће место, на турнирима које организује, Лига одбор додељује  

медаље - златну, сребрну, две бронзане, односно две златне, две сребрне и четири бронзане 

на турнирима у игри парова. 

За освојено прво, друго и треће место, на турниру „ Александар Бата Грујић “ Лига одбор 

додељују пехаре и робне награде. 

 

Члан  18. 

 
Пропозиције такмичења РЕСТЛИНС доноси  и  има право  да  их  мења Лига одбор. Оно  

што није обухваћено овим пропозицијама, налази се и Правилнику СТС Србије. 

 

 

 

СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 

 

11. октобар 2022. године 

Н О В И    С А Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


