На основу члана 41. Статута Дечије фудбалске асоцијације из Београда и члана 9.
Правилника о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза Србије (Прописи ФСС
Србије, „Службени лист ФСС – ФУДБАЛ“, ванредни број I/2007), Управни Одбор Дечије
фудбалске асоцијације, на седници одржаној дана 22. 09. 2013. године, донео је:

ПРОПОЗИЦИЈЕ
У МИНИ-МАКСИ ЛИГАМА СРБИЈЕ У СЕЗОНИ 2013/2014.
Члан 1.
Пропозицијама се регулишу услови такмичења у свим Мини Макси лигама
Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту ММФЛ Србије). Пропозиције локалних
лига не могу бити у супротности са овим Пропозицијама и осталим општим актима ФС
Србије.
Пропозиције утврђује Управни одбор, а места одржавања, календар такмичења
регионалних и завршних турнира за првака Србије и упутство за организацију и
учествовање утврђује Директор Мини макси лига Србије најкасније до 15. 02. 2014.
године.
Члан 2.
Управни одбор именује директора Мини Макси лига Србије који именује координаторе
региона и директоре градских Мини Макси лига Србије, који су уједно и првостепени
такмичарски и дисциплински органи (који истовремено утврђују распоред одигравања
утакмица).
Свака лига дужна је да формира и именује:
•
•

Савет лиге – највиши саветодавни орган лиге који сачињавају представници свих
клубова, школа фудбала и осталих екипа и који даје предлоге организатору у
погледу организације и даљњег развоја такмичења
Комисију за жалбе – другостепени орган

За функционисање ових органа директор лиге доноси пословнике о делокругу и
начину рада, а по потреби се могу у складу са посебним статутом формирати и друга
тела-комисије.
ДИРЕКТОР МИНИ МАКСИ ЛИГА СРБИЈЕ
ДИРЕКТОРИ ЛИГА И РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ
Члан 3.
Надлежности и делокруг рада директора ММФЛ Србије су:
•
•
•
•
•

Директора ММФЛ Србије именује УО ДФА
Одговоран је за примену Општих пропозиција такмичења, Правила игре и других
прописа ФСС
Израђује календар такмичења ММФЛ за сезону
Контролише организацију такмичења, по раније сачињеном плану, лично и преко
регионалних координатора о чему сачињава извештје које доставља ДФА
Прати реализацију активности и предузима мере за побољшање услова и

•
•
•
•
•
•
•
•
•

начина функционисања ММФЛ
Води евиденцију регионалних координатора и директора лига као и њихових
оператера
Комуницира и редовно извештава Председника и генералног секретара ДФА о
реализацији лига и осталих активности у оквиру ДФА
Комуницира са регионалним координаторима, директорима градских лига и
централним оператером на плану координације свих активности
Одређује број учесника, састав и дефинише упутства за организацију
регионалних и завршних турнира за првака ММФЛ
Одговоран је за припрему и реализацију завршних турнира за првака ММФЛ
Прикупља подате и води евиденцију деце која испољавају знаке талентованости
по годиштима за ММФЛ Србије
Спроводи и реализује све акција ДФА
Одазива се на састанке у оквиру ДФА и организује састанке регионалних
координатора
На крају сезоне сачињава извештај о претходној сезони на основу извештаја
регионалних координатора и директора градских лига који доставља
председнику и генералном секретару ДФА

Надлежности и делокруг рада регионалног координатора ММФЛ Србије су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регионалне координаторе ММФЛ именује директор ММФЛ Србије
Учествује у изради календара такмичења ММФЛ за сезону
Контролише организацију такмичења, по раније сачињеном плану, о чему
сачињава извештје које доставља директору ММФЛ Србије
Одговоран је за примену Општих пропозиција такмичења, Правила игре и других
прописа ФСС у свом региону
Води евиденцију директора градских лига и њихових оператера
Комуницира и редовно извештава Директора ММФЛ о реализацији лига и
осталих активности у оквиру ДФА
Комуницира са директорима градских лига на плану координације свих
активности у оквиру ММФЛ и ДФА
Прати реализацију и предузима мере за побољшање услова и начина
функционисања ММФЛ
Спроводи и реализује све акција ДФА
На основу одлуке директора ММФЛ одређује број учесника, састав и спроводи
упутства за организацију регионалних турнира
Одговоран је за припрему и реализацију регионалних турнира у свом региону
Прикупља подате и води евиденцију деце која испољавају знаке талентованости
по годиштима за његов регион
Одазива се на састанке регионалних координатора ММФЛ и организуије
састанке директора градских ММФЛ најмање једном у два месеца

Надлежности и делокруг рада градских директора ММФЛ Србије су:
•
•
•

Директоре градских ММФЛ именује директор ММФЛ србије на предлог
регионалних координатора
Организује такмичење према календару ММФЛ, а у складу са Општим
пропозицијама такмичења и Правилима игре те другим прописима ФСС
Као првостепени дисциплински орган ММФЛ одлучује у првом степену у вези
дисциплинских прекршаја у складу са Општим пропозицијама такмичења и
Правилима игре

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Реализује активност по календару такмичења у ММФЛ
Израђује и реализује распоред такмичења у својој лиги
Формира износ чланарине за учешће екипа у својој лиги
Води евиденцију службених лица, клубова, екипа и деце учесника ММФЛ
Формира подлиге по узрасним категоријама и доноси одлуку о спајању два
годишта у оквиру своје лиге
Одређује систем такмичења завршних турнира за првака лиге
Одговоран је за припрему и реализацију завршних турнира за првака лиге
Комуницира и редовно извештава регионалног координатора о реализацији лиге
и осталих активности у оквиру ДФА
Комуницира са овлашћеним лицима клубова и школа фудбала на плану
координације и побољшању услова за реализацију овог пројекта
Именује службена лица у својој лиги
Именује лице за формирање, вођење и обраду података у оквиру јединствене
базе података ДФА
Дефинише услове коришћења објекта у својој лиги
Извршава финансијске обавезе према службеним лицима и објектима које
користи у оквиру своје лиге
Контролише рад свих службених лица
Прати реализацију и предузима мере за побољшање услова и начина
функционисања ММФЛ
Учествује у реализацији свих акција ДФА у свом окружењу
Води евиденцију деце која испољавају знаке талентованости у својој лиги
Одазива се на састанке директора лига у оквиру региона и на нивоу ММФЛ и
организује састанке представника клубова у оквиру савета лиге најмање два
пута у сезони
На крају сезоне сачињава извештај о претходној сезони који доставља
директору ММФЛ Србије и рег.координатору
ПРИЈАВЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 4.

Обавезна документација приликом пријаве је:
1. Образац ''Пријава за учешће у Мини-Макси лигама Србије за 2013-2014''
2. Важећи оверени лекарски преглед
3. Спортско осигурање за екипу, или појединачно за свако дете учесника ММФЛ
Србије
Пријаве екипа, играча и тренера морају се извршити најкасније 10 дана пре почетка
такмичења.
Минимални број играча за пријаву је 10 (десет), а максимални 15.
РЕГИСТРАЦИЈЕ ИГРАЧА
Члан 5.
За играче који се пријављују-региструју за било коју од Мини макси лига Србије
потребно је доставити:
• попуњен и оверен формулар ПРИЈАВА ЗА ММФЛ СРБИЈЕ

•

важећа фудбалска легитимација надлежног фудбалског савеза са уписаним
важећим лекарским прегледом играча.

ОБАВЕЗНО УПИСАТИ ЈМБГ ИГРАЧА !
У години када играч навршава 7 година живота, клуб је дужан да изврши регистрацију
играча код надлежног фудбалског савеза.
Уколико играч једног клуба наступа и за старије категорије свог клуба у Мини Макси
такмичењу, неопходно је извршити његово лиценцирање посебно за сваку од
категорија-лига.
ДИРЕКТОРИ ЛОКАЛНИХ ЛИГА И ТРЕНЕРИ КЛУБОВА-ЕКИПА СУ ОДГОВОРНИ И
ОБАВЕЗНИ ДА ОМОГУЋЕ СВИМ ИГРАЧИМА ДО НАВРШЕНИХ 7 ГОДИНА ЖИВОТА
ДА ПОСЕДУЈУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ БАЗИЧНОГ ФУДБАЛА НАДЛЕЖНОГ ФУДБАЛСКОГ
САВЕЗА.
ЛЕГИТИМАЦИЈА НАДЛЕЖНОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА УЗ ВАЖЕЋУ И ОВЕРЕНУ
ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ СА СЛИКОМ ИЛИ ВАЖЕЋИ ПАСОШ, СУ ЈЕДИНИ ВАЖЕЋИ
ДОКУМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ИГРАЧА НА МИНИ МАКСИ ЛИГАМА.
ИГРАЧИ КОЈИ НЕ ПОСЕДУЈУ ВАЖЕЋЕ ФУДБАЛСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ НАДЛЕЖНОГ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СА ОВЕРЕНИМ ЛЕКАСКИМ ПРЕГЛЕДОМ, НЕЋЕ МОЋИ
НАСТУПИТИ НА ЗАВРШНИМ ТУРНИРИМА МАТИЧНИХ ЛИГА, РЕГИОНАЛНИМ И
ЗАВРШНИМ ТУРНИРИМА ЗА ПРВАКА СРБИЈЕ.
Приликом пријаве документација мора бити комплетна, у противном неће бити
прихваћена.
ПРЕЛАЗНИ РОК
Члан 6.
Регистровани играч у току сезоне може променити клуб-екипу само и искључиво у
прелазном року који обавезно у свим лигама траја у периоду између завршеног првог
(јесењег) и пре почетка другог (пролећног) дела такмичења, а о датумима прелазног
рока директор локалне лиге обавештава све екипе у току првог дела сезоне.
За прелазак је неопходна:
• сагласност родитеља
• исписница претходног клуба-екипе
• фудбалска легитимација играча
У случају спора арбитрира директор лиге уважавајући мишљење играча-детета.
Члан 7.
Регистрација и пријава играча омогућена је током сезоне само за играче који се први
пут региструју и који се први пут пријављују у Мини Макси лигама Србије у у текућој
сезони у терминима и на начин одређен пропоисима ФС Србије и регистрационих
савеза.

Уколико се утврди да клуб-екипа у свој састав уврсти играча који је регистрован и за
други клуб-екипу, или је наступао за други клуб-екипу, на основу жалбе клуба учесника,
или по службеној дужности, сви резултати остварени у лиги биће брисани, а екипа која
је уврстила играча у своју екипу неће моћи учествовати на завршним турнирима.
Клуб-екипа из предходног става овог члана казниће се по одредбама Дисциплинског
правилника ФС Србије.
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД
Члан 8.
Право наступа имају само играчи са обављеним спортским-лекарским прегледом којим
су оглашени способним за играње фудбала. За исправност и време трајања обављеног
лекарског прегледа одговоран је клуб - екипа за коју играч наступа.
Доказ о извршеном лекарском прегледу се обавезно подноси приликом подношења
пријаве за регистрацију играча и без тога играч не може бити регистрован.
Важност лекарског прегледа је 4 месеца, а у случају било какве незгоде која је
последица неадекватног и неажурног праћења здравственог стања играча организатор
не сноси одговорност, већ одговорност сноси родитељ и клуб - екипа за коју играч
наступа.
Родитељи и клубови-екипе обавезни су да додатно осигурају своју децу спортским
осигурањем.
Клуб-екипа је након регистрације играча дужан да након истека рока важности лекаског
прегледа од 4 месеца, играч буде поново лекарски прегледан.
Организатор је обавезан и дужан да за време одигравања свих утакмица на такмичењу
обезбеди дежурство стручних здравствених радника, као и возило за хитне лекарске
интервенције и транспорт повређеног играча до најближе здравствене установе.
Члан 9.
Право учешћа у сезони 2013/2014 имају:
•
•
•
•
•

МЕГА ЛИГА – играчи рођени 2002. године
МАКСИ ЛИГА – играчи рођени 2003 године
МИДИ ЛИГА – играчи рођени 2004. године
МИНИ ЛИГА – играчи рођени 2005. године
МИКРО ЛИГА – играчи рођени 2006. године и млађи

Право наступа у свим категоријама имају и девојчице које могу бити старије за једну
годину у свакој од категорија.
У свакој од прописаних категорија могу наступати млађи играчи, али максимално за 2
годишта млађи од прописане категорије.
Члан 10.

Број пријављених играча може се повећати накнадном пријавом играча у току сезоне
под условима из члана 4. и 5. Пропозиција, а играч стиче право наступа са даном
регистрације.
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 11.
Одлуку о Календару завршних регионалних купова и завршног купа доноси директор
ММФЛ Србије , а директори локалних лига одређују календар такмичења лиге, стим да
су дужни досгавити списак екипа које су се пласирале на регионалне и завршне купове
најкасније 7 дана од дана играња купа, зависно од квоте коју је лига добила по одлуци
Директора ММФЛ.
Локална лига је дужна организовати минимум један регионални куп уколико има
техничке могућности (балон са вештачком травом).
Места одржавања и упутство за организацију и учествовање регионалних и завршних
турнира за првака Србије одредиће Директор лиге Србије до 15.02.2013. године у
договору са регионалним координаторима и директорима градских лига.
Пре и после такмичења у балонима-халама може де се организују такмичења на
отвореним теренима, Мини Макси Фер плеј лига и Мини пич лига, на мини пич и
травнатим теренима, (фудбал 8, 7, 6 и 5).
У зимској паузи организују се Зимске лиге за годишта 2001, 2000 и 1999 год., зависно
од потреба поједних средина, по Правилима за Зимску лигу. Завршни купови за зимску
лигу нису обавезни.
Члан 12.
Свака екипа је дужна да се придржава такмичарског календара и сатнице, те је
обавезна да се појави сваки пут у термину заказаном за одигравање утакмице.
Свака екипа је дужна да пре почетка утакмице за сваког играча стави на увид делегату
легитимације Мини Макси лиге или надлежног фудбалског савеза.
Уколико неки од играча закасни на одигравање утакмице, а уписан је у записник
утакмице, може наступити на утакмици..
За сваку утакмицу екипа има право да у записник утакмице упише 15 регистрованих
играча.
Играчи старији од категоријом предивђеног годишта немају право наступа ни уз
сагласност представника клубова-екипа.
Члан 13.
Екипа која се не појави у заказаном термину одигравања утакмице или са закашњењем
већим од 15 минута, губи утакмицу службеним резултатом 3:0 (пар- форфе).
Уколико се екипа не појави у заказаном термину за одигравање утакмице, а није
благовремено обавестила организатора о томе, губи утакмицу службеним резултатом
3:0 (пфф), а укупан ФЕР ПЛЕЈ КОЕФИЦИЈЕНТ за ту утакмицу биће 1,00.

Само у изузетним случајевима и уз претходну сагласност директора лиге може се
званично одложити одигравање програмом предвиђене утакмице.
Евентуално отказивање одигравања утакмице треба најавити најкасније 7 дана пре
програмом предвиђеног термина писаним путем директору лиге.
Ангажовање терена за сваки накнадни термин одигравања утакмице посебно се плаћа
унапред по цени коју одреди организатор локалног такмичења, а најдаље непосредно
пре одигравања одложене утакмице. Све трошкове сноси екипа која одлаже утакмицу и
дужна је да се прилагоди термину који одговара противнику, а на основу расположивих
термина.
Екипа која два пута неоправдано својом кривицом не наступи на две утакмице у току
такмичења, а обе су регистроване службеним резултатом 3:0 (пфф) у корист
противника, брисаће се из такмичења.
Одложене утакмице морају се одиграти у року од 15 дана, а све пре завршних турнира.
Члан 14.
Екипа за коју се утврди да крши правила у погледу старосне категорије такмичара, тј.
да се бави тзв. „шверцом“ старијих играча (наступ старијег играча за млађе
категорије), биће санкционисана у складу са одредбама Дисциплинског правилника
ФСС.
Све утакмице на којима је наступио спорни играч регистроваће се службеним
резултатом 3:0 (пфф) у корист противника.
Тренер екипе и овлашћени представник екипе на утакмици, казниће се забраном
вршења функције на свим утакмицама Мини макси лиге у трајању од једне до две
године; или забраном вршења било какве активности у вези са фудбалом.
Играч који је наступао као старији („шверцовани“ играч) казниће се забраном играња
од 6 месеци до две године на свим утакмицама Мини Макси лиге.
Клуб који је уврстио старијег играча (шверцовао) казниће се одузимањем од 6 до 9
бодова.
Све одлуке о казнама доносе се у складу са Дисциплинским правилником ФСС.
За све остале ситуације неправилног наступа играча примењују се одредбе
Дисциплинског правилника ФСС.
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 15.
О дисциплинским прекршајима клубова-екипа, играча, тренера и осталих званичника
на утакмицама, одлучује и казне у првом степену изриче надлежни директор лиге.
• Уколико један играч у току такмичарске сезоне добије 4 жута картона, казниће се
забраном играња једне утакмице.
• Играч се кажњава забраном играња на првој наредној утакмици степена

•

•
•
•

такмичења у којој је добио опомену (жути картон).
Уколико играч после издржане казне поново добије опомену (жути картон)
казниће се аутоматском забраном играња на првој наредној утакмици тј. сваки
наредни добијени жути картон аутоматски повлачи забрану играња на свакој
наредној утакмици.
Уколико играч у току такмичарске сезоне буде искључен (црвени картон) два
пута (2 мин или до краја утакмице са правом замене), казниће се забраном
наступа на првој наредној утакмици.
Сваким наредним искључењем играч ће бити кажњен забраном играња на
наредној утакмици.
Уколико се играчу изрекне казна искључења са утакмице (црвени картон) без
права замене, висину казне одредиће Директор лиге, у складу са Одредбама
Дисциплинског правилника ФСС, а на основу изјава искљученог играча
достављених од стране службених лица (делегат, судије), а играч ће бити
кажњен забраном играња на најмање једној утакмици. Казна аутоматски ступа
на снагу искљућењем на утакмици.
Члан 16.

На одлуке Директора лиге има места жалби Комисији за жалбе у року од 8 дана од
дана пријема писаног отправка одлуке уз достављање доказа о уплати прописане
таксе у износу од 5.000,00 динара.
ЖАЛБЕ
Члан 17.
Све примедбе на регуларност такмичења могу се ставити у записник искључиво
непосредно пре почетка утакмице (нпр. уколико се изрази сумња у веродостојност
идентитета такмичара итд.).
Жалбе на регуларност одигране утакмице у првом степену по свим основама решава
директор лиге.
Жалбу на регуларност утакмице може поднети сваки клуб-екипа, учесник одређене
лиге, који сматра да је оштећен резултатом утакмице за коју се жали.
Жалбе по свим основама морају се доставити у року од два дана од дана одигравања
утакмице, са образложењем и свим потребним доказима у два примерка и доказом о
уплаћеној такси.
Један примерак жалбе задржава доректор лиге, а други доставља другом клубу-екипи
у спору, на који је овај дужан да одговори у року од три дана по пријему исте.
Неблаговремене, необразложене, нетаксиране, или недовољно таксиране, као и жалбе
потписане од стране неовлашћених лица, неће се узимати у поступак већ ће бити
одбачене, а утакмица ће се регистровати постигнутим резултатом.
Уколико рок за жалбу истиче у недељу, или на државни празник, он се продужава за
први наредни дан.
При оцени благовремености жалбе и рока уплате прописане таксе, узима се у обзир
датум непосредне предаје жалбе, или датум поштанског жига (препоручене пошиљке,

односно вирманског налога уплате).
Члан 18.
Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 8 дана од дана пријема.
Жалба у другом степену коју решава Комисија за жалбе, мора бити решена у року од
15 дана од дана пријема жалбе.
Члан 19.
Жалба на одлуку првостепеног органа, односно директора лиге подноси се Комисији за
жалбе у року од 8 дана од дана пријема писане одлуке, уз достављање доказа о уплати
прописане таксе.
Рокови за подношење жалбе као и сви остали услови, утврђени у члану 17. примењују
се и када су у питању жалбе уложене другостепеном органу.
Одлука Комисије за жалбе у другом степену је коначна.
УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 20.
У свим лигама воде се само фер-плеј табеле које дају пласман екипа на основу којих
се добијају такмичарски бројеви за завршни турнир за првака лиге где се добија
званичан поредак екипа за сезону 2013/2014.
Листе стрелаца се не воде.
Све лиге су обавезне да воде евиденцију одиграних утакмица на прописаном
обрасцу записника и обрасца за оцењивање Фер плеја.
Број учесника регионалних и завршних турнира за првака ММФЛ одређује Директор
ММФЛ уз претходно прибављена мишљења локалних директора и регионалних
координатора.
Члан 21.
У сезони 2013/2014 све лиге биће одигране као фестивалска такмичења, дакле као
низ пријатељских утакмица.
Лиге ће бити формиране у складу са бројем пријављених екипа и на основу тога ће
такмичарске комисије одредити систем такмичења у оквиру сваке лиге.
Уколико лига не захтева одигравање по групама распоред ће се направити по
Бергеровим таблицама а клубови ће бити унети по азбучном реду.
Уколико у једном годишту нема довољно пријављених екипа за формирање
самосталне лиге спојиће се два годишта.
Уколико број пријављених екипа премаши максимум, предност учешћа имаће они
клубови-екипе који су учествовали у претходној сезони.

Календар такмичења у локалним лигама обавезан је да се усклади са календаром
такмичења на нивоу Србије.
Члан 22.
Победник такмичења је екипа која у зависности од категорије оствари најбољи
резултат на завршном турниру.
Право учешћа на завршним турнирима који се бодују за победника лиге имају
само екипе које су учествовале у фестивалском делу без неоправданих
изостанака.
Члан 23.
Улазак у терен дозвољен је искључиво у термину који је предвиђен такмичарским
календаром и сатницом и то уз поседовање званичних легитимација издатих
представницима екипа и играчима.
Приступ терену дозвољен је само играчима, тренеру и једном овлашћеном
представнику екипе.
Организатор је обавезан да изради легитимације свим службеним лицима у лиги.
ДЕЛЕГАТИ
Члан 24.
За сваку утакмицу у такмичењу Мини Макси лигама, Директор лиге одређује делегата
утакмице, који има врховни надзор на утакмици.
Листе делегата за сваку лигу утврђује директор лиге за сваку такмичарску сезону.
Делегат на утакмици, као званични предтавник такмичења, заступа руководство
такмичења и врши надзор над утакмицом.
Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се стара да све одредбе
ових пропозиција поштују.
Поред надзора, делегат пружа пуну помоћ клубовима-екипама и судијама.
СУДИЈЕ
Члан 25.
Утакмице Мега, Макси и Миди лиге суде активне и испитане судије са звањем
фудбалског судије, уз присуство и надзор делегата.
Утакмице Мини и Микро лига-категорија се играју без судија, одлуке доносе деца на
терену, а евентуалне корекције у спорним ситуацијама доноси делегат утакмице уз
консултације са тренерима екипа.

Тренери екипа које играју утакмице немају право да дају прегласна и неспортска
упутства и инструкције играчима у игри.
Судије су обавезне да санкционишу такво понашање, применом опомене или у
поновљеном случају удаљењем из службеног простора или објекта где се утакмица
одиграва.
Измене играча може вршити и представник екипе без права давања упутстава
играчима у игри.
Прве две трећине утакмице региструју се за интерни резултат, а трећа трећина
игра се без утицаја на интерни резултат и омогућује наступ свих играча који
евентуално нису играли у претходне две трећине утакмице.
Право да врши комуникацију са делегатом и организатором такмичења има само
овлашћени представник екипе који поседује службену легитимацију, а у случају његове
одсутности, тренер екипе.
Члан 26.
Неспортско и вандалско понашање представника, тренера, играча, навијача,
родитеља, вербални и физички напад на судије, делегата, играче и организаторе,
одлуком
надлежног
дисциплинског
органа
може
бити
санкционисано
дисквалификацијом из даљњег такмичења.
Судијске одлуке у погледу санкцинисања неспортског понашања и игре у току утакмице
су: жути картон-опомена, црвени картон – искључење (на 2 мин.и до краја утакмице са
и без права замене).
Овлашћени представник екипе и тренер су дужни да заштите сва званична лица, како
од вербалних тако и од физичких насртаја.
Члан 27.
Свака пријављена екипа дужна је да води рачуна о понашању својих навијача,
пре свега родитеља, те да утиче на њих да се понашају коректно и да навијају
спортски.
Уколико се испостави да се и након више изречених опомена навијачи (родитељи,
пријатељи клуба итд.) појединих екипа понашају вандалски, непристојно и неспортски,
надлежни дисциплински орган такмичења може да донесе одлуку о забрани присуства
гледалаца на свим утакмицама спорног тима или о дисквалификацији спорне екипе из
даљњег такмичења.
Обавеза је сваког клуба да перманентно врши едукацију и информисање навијача и
родитеља о штетности стварања притиска било које врсте на децу.
Члан 28.
Уколико у току утакмице наступи неспортско понашање гледалаца, или појединаца,
судија и делегат дужни су да прекину утакмицу и одстране из гледалишта појединце,
групе или све гледаоце, како би се утакмица могла наставити у атмосфери која је
примерена активностима у којима учествују деца.

Утакмица се неће наставити уколико се не поступи према захтеву судије и делегата, а
екипа чији су навијачи учинили прекршај биће санкционисана у складу са
дисциплинским правилником ФСС и Пропозицијама такмичења, а утакмица ће се
регистровати службеним резултатом 3:0 (пфф) у корист противника.
ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Чланарине по екипи за учешће у Мини макси лигама Србије у сезони 2013/2014 у
надлежности су организатора локалног такмичења.
Износ чланарине сваки клуб-екипа треба да уплати до почетка такмичења.
Доказ о уплати доставити лично или путем поште до наведеног рока организатору.
Уколико се не достави доказ о уплати, сматраће се да је екипа одустала од
учешћа у такмичењу.
Чланарином се покрива део трошкова који је неопходан за ефикасно спровођење и
ажурно администрирање такмичења према највишим стандардима и критеријумима
организације дечијих спортских такмичења.
Чланарином се покрива део директних трошкова у које спадају трошкови закупа
терена, ангажовање судија УФС, делегата, лекара, аутоматске обраде података,
ажурирање веб сајта, израда легитимација и архивирање, организације завршних
локалних турнира , потрошног материјала и др.
У сезони 2013/2014 локалне лиге уплаћују по 2.000,00 динара за сваку екипу која
се такмичи у лиги на рачун техничког организатора ММФЛ Србије, у сврху
организације завршних турнира за првака Србије и функционисање регионалних
активности што треба укалкулисати у чланарину.
Деца са посебним потребама и њихове екипе, ослобођени су финасијских
обавеза према ДФА.
СВАКА ЛИГА ЈЕ ДУЖНА ДА ОВУ ОБАВЕЗУ ИСПУНИ У РОКУ, А НАЈКАСНИЈЕ 30
ДАНА ОД ПОЧЕТКА ЛИГЕ.
Средствима прикупљеним од чланарине нису обухваћени манипулативни трошкови
организације, трошкови медијске промоције такмичења и његових учесника, јер те
трошкове ДФА сноси сама из додатних извора финансирања како би такмичење било
доступно што већем броју клубова,
ДФА НЕ ОДГОВАРА ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ЛИГА.
Члан 30.
Такмичења у сезони 2013/2014 одиграваће се на територији под ингеренцијом ФС
Србије у градовима који испуњавају услове за одржавање овог такмичења.
Сва такмичења ће се одигравати у одговарајућим спортским објектима на теренима са

вештачком подлогом и мантинелом.
Изузетно, у интересу такмичења, директор ММФЛ Србије може посебном одлуком
одлучити о организовању лиге у другачијим условима.
Организатор такмичења обавезан је:
• Да свако такмичење, односно утакмице које се играју тог дана писано пријави
надлежном органу МУП-а у року који одреди тај орган, а најкасније два дана
пре одигравања утакмица;
• Да одреди довољан број редара, а најмање два у договору са делегатом, који ће
бити обележени одговарајућим ознакама или беџевима и чији је задатак
одржавање реда како за време одржавања утакмица, тако пре и по заврчетку
истих;
• Списак редара са бројевима личних карата достављају се делегату пре почетка
утакмица, а који исти прилаже уз делегатски извештај;
• Да за време такмичења у гледалишту забрани продају алкохолних пића, као и
безалкохолних у стакленој амбалажи-дозвољена употреба амбалаже од папира
или пластике;
• Да регистарски број дежурног возила, са презименом и именом стручних
здравствених радника и возача из чл. 7. ових пропозиција достави делегату
утакмице;
• Организатор је дужан да обезбеди одговарајући образац записника о
одигравању утакмица, обезбеди записничара који записник попуњава руком.
Члан 31.
Распоред такмичења, време и место одигравања утакмица свим учесницима биће
достављени по завршетку рока за пријаве.
Свака екипа ће целокупно такмичење до завршног турнира играти у истом објекту осим
уколико из објективних разлога организатор не промени место одигравања утакмица.
Члан 32.
Распоред и сатница такмичења не могу се мењати, изузев у изузетним
случајевима а најкасније 2 дана пре одигравања наредне утакмице.
Члан 33.
Фотографисање и видео снимање у свим објектима је слободно, а организатор не
остварује било какав приход од тога. Куповина фотографија, видео материјала и др.
ствари и услуга је ствар слободне воље заинтересованих лица.
Члан 34.
Сви клубови-екипе учесници дужни су да се стриктно придржавају кућног реда, како на
терену тако и у свим објектима у којима се такмичења одржавају (свлачионице,
ресторан, бифе и др.)
За сваку евентуалну штету причињену од стране навијача, представника и чланова
пријављених екипа, материјалну и сваку другу одговорност ће сносити клуб-екипа
починиоца.

Члан 35.
Организатор је дужан да све евентуалне измене и допуне ових Пропозиција
благовремено достави у писаној форми свим учесницима такмичења.
Члан 36.
У такмичењима се примењују модификована Правила игре за мали фудбал и
ПРАВИЛА ИГРЕ за такмичење у Мини - Макси лигама Србије (ММФЛ Србије) у
такмичарској сезони 2013/2014.
Члан 37.
У циљу унапређења такмичења примаран је ФЕР ПЛЕЈ.
Води се табела фер плеј коефицијента на основу критеријума ФИФА којом победници
остварују посебне награде.
Члан 38.
Сви клубови-екипе су обавезни да на састанцима, флајерима, плакатима,
електронским путем или писаним путем упознају своје представнике, тренере,
играче и родитеље о Правилима и Пропозицијама ММФЛ Србије за сезону
2013/2014 и висини чланарине за 2013/2014.
Члан 39.
Достављањем попуњене и оверене пријаве свака екипа се у потпуности саглашава са
Правилима игре и Пропозицијама такмичења.
Члан 40.
За све што није предвиђено овим пропозицијама сходно се примењују одребе
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Дисциоплинског правилника ФСС као и
одтсалих прописа и одлука ФСС.
Члан 41.
Обавеза свих учесника а посебно одговорних лица у клубовима је да прихвате
учешће у такмичењима у духу ФЕР ПЛЕЈА који ће бити подстицај свој деци да
подједнако истински заволе спорт и уживају у фудбалској игри. То уједно
представља примарни интерес за унапређење и развој фудбалског спорта.
Такође, обавеза свих тренера и представника клубова је да поступају стручно и
педагошки, тј. примерено присуству деце, те да уважавају и поштују своје колеге
и родитеље.
Спортски резултати у овом такмичењу нису најважнији.
Циљ такмичења је да се деци испуни жеља за фудбалским надметањем које у
фудбалској методологији представља део тренажног процеса, а никако сурову
борбу примерену професионалном спорту.

Циљ је да се из овог такмичења створе нове генерације, које ће првенствено
одликовати добре људске особине, а потом и спортска успешност.
Тренутни спортски учинак је ирелевантан уколико се не поступа стручно и
педагошки, а сваки притисак на децу и злоупотреба деце, родитеља и такмичења
може се само негативно одразити и оставити трајне негативне последице како на
децу тако и на све остале учеснике такмичења.
Обавеза свих актера у такмичењима у Мини Макси лигама је да се понашају часно
и у складу са највишим моралним принципима и етичким нормама.
Члан 42.
Обавезна тумачења ових Пропозиција даје Управни одбор ДФА и директор ММФЛ
Србије.
Члан 43.
Ове Пропозије ступају на снагу даном усвајања, а примењиваће се од јесењег дела
такмичарске сезоне 2013/2014.
Члан 44.
Ступањем на снагу ових Пропозиција престају да важе Пропозиције у ММФЛ Србије за
сезону 2012/2013.
Београд,
22. 09. 2013.године
Председник Управног одбора ДФА
Владан Шкорић, с.р

