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1. За органзацију и ред на игралишту и стадиону одговоран је клуб домаћин.
2. Као организатор фудбалске утакмице - клуб домаћин дужан је предузети све
што је потребно да би се могли гарантовати ред и безбедност унутар и око игралишта и
стадиона, пре, за време и после завршетка утакмице.
3. За понашање гостујуће екипе и гледалаца који организовано прате гостујући
клуб, одговоран је гостујући клуб.
4. За укупну организацију фудбалске приредбе одговоран је клуб домаћин који
мора предузети све неопходне мере да би се обезбедио потпуни ред и да би утакмица
протекла у духу захтева регулисаних у Правилнику о фудбалским такмичењима ФС
СЦГ, Пропозиција за првенство лига на територији Фудбалског савеза Београда,
Правилника о безбедности на фудбалским утакмицама, Правилима фудбалске игре и
Одлука ФС СЦГ која се обавезно примењују уз ПФИ, као и другим прописима којима
се регулишу одигравање фудбалске утакмице.
5. Домаћи клуб дужан је да спроведе све безбедносне мере и активности за
безбедно одигравање утакмице и једини је према руководству такмичења одговоран за
организацију и безбедно одигравање утакмице. У организацији утакмице дужан је да
укључи све субјекте безбедности /органе МУП-а, редарску службу, здравство,
представнике навијача и др./, са своје територије, као и да укључи организацију
система безбедности представника гостујуће екипе, Комесара за безбедност, вође
њихових навијача и друге субјекте.
Домаћи клуб дужан је да обезбеди употребну дозволу за игралиште , стадион,
како у целини, тако и за све појединачне делове, уређаје и инсталације на њему издате
од надлежног органа управе.
Сви гвоздени елементи на стадиону, стативе, зграде, семафори, стубови за
светло, ограде, трибине и сл. обавезно морају бити уземљени.
Све електро инсталације на стадиону, посебно у свлачионицама играча и судија,
бојлери и сл. обавезно морају бити исправни.
Сви клубови су дужни:
- Да обезбеде стест исправности електро инсталација на стадиону и атест
громобранског уземљења свих металних делова на стадиону од стране
овлашћене раден организације и исти атести важе 6 /шест/ месеци.
- Да имају безбедан простор за излазак играча и службених лица на терен
удаљен најмање 10 метара од гледалаца или наткривен тунел ширине 3 м,
висине 2,3 м чији је излаз удаљен 10 метара од гледалаца. Да имају
заштитну ограду удаљену 3 м од граничних линија терена за игру.
- Да уз уздужну линију имају постављене 3 настрешнице, две са по 12 седипта
на радаљини од 25 метара и једну у продужетку средишње линије са 3
седишта.
- Да имају свлачионице за екипе са 25 седишта са наслоном, купатилом са 12
тушева са топлом водом, ВЦ са лавабоом и једним масерским столом, све у
једној целини.
- Посебно одвоојену свлачионицу за судије са 4 седишта са наслоном,
купатилом са два туша, ВЦ са лавабоом, писаћи сто и вешалицу за одело.
- Просторију за делегата, са 6 седишта, писаћим столом, писаћом машином,
телефоном и вешалицом за одело.
- Уколико има трибине за седење, морају бити од тврдог материјала.
Забрањене су монтажне и дрвене трибине.
- Да се обезбеде најмање два мокра чвора /ВЦ за мушкарце и жене/ за
гледаоце.
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Да има травнат терен за игру ширине 60 м и дужине најмање 90 м са
подлогом погодном за кретање играча.
Решење о регистрацији игралишта /стадиона/ за утакмице лига на територији
ФС Београда и испуњавању услова за одигравање утакмице одређеног
степена такмичења поставља се на видно место у просторији где се саставља
записник утакмице /просторија делегата/.

6. Првенствене, мајсторице и бараж утакмице могу се играти на игралишту које
је регистровано од надлежног такмичарског органа за одигравање утакмица на
одређеној лиги у организацији ФС Београда. Решење о регистрацији игралишта мора се
налазити у просторији у којој се саставља записник утакмице.
Утакмице се могу играти на терену који је подобан за игру, а што обезбеђује
домаћин. Утврђивање неподобности терена за игру мора да буде констатовано у
присуству капитена и судија у тренутку одређеном за почетак утакмице, а може и
раније али истог дана.
Да ли је терен неподобан за игру, одлучује једино судија.
Представници клубова и Комесари за безбедности дужни су да се детаљно
упознају са свим правилницима и прописима и да се истих придржавају у обављању
својих службених дужности. За све што евентуално не спроведу или не поступе по
прописима, одговорност сноси њихов клуб, а такође и представник клуба и Комесар за
безбедност одговарају према одредбама ДП ФС СЦГ за занемаривање обавеза,
неизвршавање одлука и наређења фудбалске организације и сл.
Клубови су дужни да прибаве и проуче Правила фудбалске игре, и да са
одредбама ПФИ упознају играче и стручно особље, руководство и навијаче клуба, а
посебно вође навијача. У ту сврху потребно је организовати предавање из Правила
фудбалске игре, које би одржали врхунски познаваоци ПФИ из редова или бивших
судија из места клуба или најближе околине, да се укаже на испољене слабости у
протеклом првенству, улогу овлашчених представника клубова, Комесара за
безбедност клуба, играча и публике, а посебно улога капитена у игри, са посебним
освртом на строжије критеријуме на утакмицама у лигама на територији ФС Београда
код изрицања дисциплинских мера, као и одлука Међународног борда да саплитање од
позади, које доводи у опасност противника, мора бити кажњено као озбиљан прекршај
/црвени картон/ а да било какво симулирање на терену, које има за циљ да обмане
судију, мора бити кажњено као неспортско понашање.
7. Подсећамо клубове на поштовање обавезне Одлуке ФС СЦГ тачка 14. уз
Правило V којим се тренерима, играчима, делегатима, судијама и функционерима
клубова забрањује да коментаришу суђење и да дају изјаве средствима јавног
информисања. У противном надлежни органи ФС Београда ће поднети пријаве
дисциплинским органима ради вођења дисциплинског
поступка и кажњавања
прекршилаца.
Клубови су дужни да обавесте своје чланство да је забрањено давање изјава о
суђењу и сл. и никакво вређање појединаца или органа, већ све евентуалне
неправилности и нерегуларности, да се преко клуба у писаној форми достави
руководству такмичења које ће онда предузети све потребне мере и обавестити
подносиоца пријаве о свему учињеном.
Клуб домаћин је дужан:
1. Да пријави одигравање сваке утакмице надлежном органу и да пријаву стави
на увид делегату утакмице.
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2. Да гостујућој екипи и службеним лицима, на њихов евентуални захтев
резервише смештај и да их о томе обавесте на време, да се стара о дочеку гостујуће
екипе и службених лица, боравку и испраћају после завршетка утакмице све до изласка
из града.
3. Да припреми свлачионице за гостујућу екипу, домаћу екипу и судије, као и
заштитне кабине за резервне играче, стручна руководства, представнике клубова,
делегата, сагласно прописима који то регулишу.
4. Да припреми терен за игру према одредбама Правила фудбалске игре
посебно водећи рачуна о обележавању уздужних и попречних линија и линија које
обележавају одређене просторе, затим о исправности мрежа, врата, постављању
заставица наранџасте или жуте боје на угловима и другог, што припада терену за игру,
а посебно да је терен подобан за игру и кретање играча.
5. Да не дозволи точење алкохолних пића на игралишту за време одигравања
утакмице. Дозвољено је точење безалкохолних пића у чашама, по д условом да су од
папирних или пластичних материјала.
6. Да обезбеди лекарску службу и кола за хитне лекарске интервенције која
морају да буду на стадиону пола сата пре почетка утакмице.
7. Да обезбеди опрему играча према Правилу 4. ПФИ, а посебно да дресови
/мајице/ и гаћице буду обележени бројевима од 1 до 18. Бројеви на гаћицама су
видљиве величине и налазе се на предњој доњој левој страни гаћица. Заменици
приликом загревања морају имати тренерке или маркере боје која је различита од боје
дресова играча на терену а посебно вратара, као и судије.
8. Да припреми три исправне лопте за одигравање утакмице, а ако се игра по
снегу, да лопте не буду беле боје.
9. Да обезбеди потребан број дечака /5/ у спортској опреми за враћање лопте у
терен за игру.
10. Да позајми гостујућој екипи спортску опрему ако је гостујућа опема исте
или сличне боје коју је домаћа екипа пријавила пре почетка такмичарске године.
11. Да у условима када је терен прекривен снегом врата обоји у цврено – белу
или црно – белу боју.
12. Уколико се утакмица преноси преко ТВ или радија, да обезбеди потребан
број телефонских линија, прикључака и евентуално техничка средства за квалитетан
пренос.
13. Да обезбеди саслушање искључених играча и заменика, пријављених и
одтсрањених играча, заменика и службених лица.
14. Да обезбеди заставице за помоћне судије наранџасте или жуте боје.
15. Да обезбеди коректно и спортско понашање екипе при изласку на терен, за
време загревања пред почетак утакмице, као и при повратку са терена између првог и
другог дела игре и на крају утакмице.
16. Да представник клуба 60 минута пред почетак утакмице успостави контакт
са делегатом и осталим службеним лицима, преда списак екипе делегату, спортске
легитимације играча, лиценце службених лица, да учествује у прегледу фудбалских
легитимација и да присуствује изради записника.
17. Да обезбеди простор за безбедан смештај превозних средстава гостујуће
екипе и службених лица.
18. Да у публици гостујуће екипе организује редарску службу и поред уздужних
линија, ради спречавања уласка гледалаца на терен и идентификацију лица уколико уђу
на терен.
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Гостујућа екипа је дужна:
1. Да благовремено, а најкасније на три дана пре одигравања утакмице, обавести
домаћи клуб о времену доласка, како би се на време резервисао смештај и услуге.
2. Да са екипм дође на стадион најкасније 60 минута пре почетка утакмице и да
овлашћени представник клуба одмах успостави контакт са делегатом и осталим
службеним лицима, да преда списак екипе делегату, фудбалске легитимације играча и
дозволу за рад тренера, да учествује у прегледу фудбалских легитимација и да
присуствује изради записника.
3. Да са екипом обиђе терен за игру и да утврди да ли је терен припремљен за
игру а евентуалне примедбе да достави у писаној форми судији који је једини надлежан
за утврђивање подобности терена за игру.
4. Да евентуалне примедбе на мере терена за игру, врата и сл. на игралишту у
писаној форми поднесе судији пре почетка утакмице.
5. Да се придржава одредби Правилника о безбедности на фудбалским
утакмицама који регулишу правило понашања гледалаца који организовано прате клуб
на гостовању.
6. Да обезбеди да се саслушају - дају изјаве искључени играчи и пријављени
играчи, као и пријављена службена или друга лица.
7. Да обезбеди коректно и спортско понашање екипе у току пута, боравка у
хотелу, за време пре почетка игре, на утакмици и по повратку у место боравка.
8. Да преко клубова навијача, уколико навијачи иду са клубом, организује
одлазак на утакмице – гостовање својих навијача и да о броју навијача, превозним
средствима и именима одговорних вођа навијача обавести орган МУП-а свог града и
клуб домаћин – организатора утакмице.
9. Да на тражење Комесара за безбедност клуба домаћина обавезно уљкучи у
превентивни план мера и обавезе Комесара за безбедност гостујуће екипе и вође
навијача.
10. Да своје навијаче обавезно упозна који се реквизити и средства не могу
уносити на стадион и која се средства не могу употребљавати /тврди предмети, петарде
и друга пиротехничка средства/, као и то да за њихово понашање одговорност сноси
њихов клуб.
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