
Радничке универзитетске спортске игре : Распоред одигравања утакмица у малом 
фудбалу и кошарци  
 
 
 
Обавјештавамо Вас да ће Радничке универзитетске спортске игре  (РУСИ) почети у 
понедјељак 25.маја 2015. године у сљедећим дисциплинама:  
 
Екипним : мали фудбал (М), кошарка (М), одбојка (М) и одбојка (Ж) (сва екипна 
такмичења се одржавају у Великој сали Универзитетске спортске дворане  
 
Индивидуланим: стони тенис (М), стони тенис (Ж), тенис (ова такмичења се одржавају 
у Спортској дворани  „Хангар“). 
 
Такмичење у шаху ће се одржати на Факултету политичких наука 26. и 27. маја 2015. 
године, по швајцарском систему. 
 
Сви учесници РУСИ биће благовремено обавјештавани путем овог сајта. 
 
За све нејасноће можете се обратити на телефон 051/305-900, сваким радним даном од 
10,00 до 14,00 часова, или директно у Универзитетску спортску дворану. 
 
У четвртака, 21. 05. 2015  су извучени парови и направљен распоред одигравања 
утакмица за мали фудбал (М) и кошарку (М):  

 

РАСПОРЕД МАЛИ ФУДБАЛ (М) 

ТЕРМИН 
ПОНЕДЈЕЉАК 

25.05.2015. 
СРИЈЕДА 
27.05.2015. 

ПЕТАК 
29.05.2015. 

УТОРАК 
02.06.2015. 

СРИЈЕДА 
03.06.2015. 

16:00 АГГФ - МШФ АУ – МШФ АГГФ – АУ АГГФ - 
ЕКФ 

АГГФ - 
ФФВ 

17:00 АУ - ФФВ ФФВ – 
ЕКФ 

ЕКФ – 
МШФ 

ФФВ - 
МШФ ЕКФ - АУ 

18:00 ШУМ - ФПН ШУМ – 
ВШУП 

ФПН – 
МЕД 

ШУМ - 
МЕД 

ШУМ - 
РЕКТ 

19:00 РЕКТ - МЕД РЕКТ – 
ФПН 

ВШУП – 
РЕКТ 

ФПН - 
ВШУП 

МЕД - 
ВШУП 

20:00 ПФ – ФИЛОЗ ПФ – ЕТФ ПФ – ФИЛ   

21:00 ЕТФ - ФИЛ ФИЛ – 
ФИЛОЗ 

ФИЛОЗ – 
ЕТФ   

 
 

РАСПОРЕД КОШАРКА (М) 

ТЕРМИН 
УТОРАК 
26.05.2015. 

ЧЕТВРТАК 
28.05.2015. 

ПОНЕДЈЕЉАК 
01.06.2015. 



16:00 ФФВ – АГГФ ФПН – ВШУП ШУМ - АГГФ 

17:00 ПФ – ШУМ РЕКТ – МАШ ФФВ - ПФ 

18:00 ФПН – МАШ ФФВ – ШУМ ФПН - РЕКТ 

19:00 РЕКТ – ВШУП ПФ – АГГФ ВШУП - МАШ 

 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА У  ТЕНИСУ  У СКЛОПУ 

РАДНИЧКИХ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА (Р У С И) 

• Циљ такмичења је рекреација и промоција значаја рекреативног бављења спортом 
радника Универзитета у Бањој Луци 

• У такмичењу могу учествовати сви радници запослени на Универзитету у Бањој Луци, 
који се на вријеме пријаве преко орг.јединице 

• Организатор је Универзитет док је координатор за тенис Жељко Вукић 
• Мечеви се одигравају према правилима Међународне Тениске Федерације (ИТФ) 
• Такмичење траје од 25. Маја до 05. Јуна 2015. године 
• ШтојевишемогућепримјењиватиопштаправилаFAIR PLAY-a 
• Мечевисеиграјуудворани „Хангар“Универзитета у Бањој Луци (одјељак „Б“ 

),утерминуод 16.00 до 19.00часова према објављеном распореду 
• Распоред термина је непромјенљив и мора се строго поштовати. Уколико такмичар 

не дође у заказани термин губи меч службеним резултатом без права одигравања 
новог меча. Један играчки пар може, у договору са координатором, да се замијени са 
другим паром за термин одигравања уз потпуну сагласност 
истих.Бацањемкованицесеодређујустранеииграчкојиимапочетнисервисилидоговоро
миграча 

• Нема замјена лоптица током трајања меча осима ко за то не постоји сагласност оба 
играча;  

• Мечеви сеиграју на 9 добијених гемова. Услучају резултата 8:8 играсетај - брејк. 
• Уколико неки од играча из било ког разлога прекида одигравање меча (повреда или 

неки други разлог), исти губи резултатом 9: број освојених гемова у тренутку прекида; 
• Побједа носи 3 бода, пораз 1 бод, неодиграни меч 0 бодова (сл. резје 4:0) 
• Све резултате биљежи координатор и шаље на email: zorancup@gmail.com 
• Систем такмичења је такав да су такмичари подијељени у двије групе и играју унутар 

групе свак са сваким. По добијеном пласману прваци група играју за прво мјесто, а 
други у групама за треће мјесто. 

 

 

mailto:zorancup@gmail.com


 

 

Организациони одбор РУСИ 
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