На основу члана 40. Статута Фудбалског савеза региона Западне
Србије и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије,
Извршни одбор Фудбалског савеза региона Западне Србије, на седници
одржаној дана 20.7.2011.године, донео је

ОДЛУКУ
о такмичењу за фудбалски Куп ФСР Западне Србије
Члан 1.
У такмичењу за фудбалски Куп ФСР Западне Србије учествују
победници куп такмичења на територији: Златиборског, Моравичког,
Рашког, Шумадијског, Браничевског, Подунавског, Колубарског и
Мачванског округа и Града Крагујевца.
Такмичење за Куп округа-града мора се завршити до краја априла
сваке године.
Члан 2.
Такмичењем за Куп ФСР Западне Србије руководи у првом степену
Руководилац куп и баражних утакмица.
Члан 3.
Утакмице такмичења за Куп ФСР Западне Србије играју се по
једноструком куп систему.
Одређивање парова врши се тако што се сви победници деле у две
групе и то: група „Морава“ коју сачињавају победници купа са територије
Златиборског, Моравичког и Рашког округа и Града Крагујевца и група
„Дунав“ коју сачињавају победници купа са територије Шумадијског,
Браничевског, Подунавског, Колубарског и Мачванског округа.
У првом колу – четвртфиналу састају се победници купа:
Златиборски-Моравички; Рашки-Град Крагујевац; Колубарски-Мачвански
и Подунавски-Браничевски-Шумадијски. Победник куп такмичења три
округа добија се тако што једна екипа чека победника између два округа,
да би са победником те утакмице одиграла утакмицу за наставак куп
такмичења. Почев од 2011.год. слободна је екипа Подунавског округа и
тако напред наведеним редоследом.
У првом колу домаћин је екипа нижег степена такмичења, а уколико
су обе екипе истог степена такмичења домаћин се одређује жребом.

У другом колу-полуфиналу састају се победници утакмица првог
кола у оквиру утврђених група, с тим што је домаћин екипа која је у првом
колу била гост. Ако су обе екипе биле гости или обе домаћини, а
различитог су степена такмичења предност да игра на свом терену има
клуб нижег степена такмичења, у случају да се ради о екипама истог
степена такмичења жребом се одређује екипа која је домаћин.
У финалу се састају победници група „Морава“ и „Дунав“, а домаћин
је екипа која је више утакмица играла у гостима. Ако су обе екипе имале
исти број гостовања домаћин финалне утакмице одређује се жребом.
Члан 4.
Организацију утакмице спроводи
службених лица исплаћује клуб домаћин.

клуб

домаћин.

Трошкове

Члан 5.
Победник Куп такмичења ФСР Западне Србије добија пехар у трајно
власништво, као и право да настави такмичење за фудбалски Куп ФС
Србије.
Члан 6.
Клубови наступају са играчима који су правилно регистровани и
стекли право наступања на куп утакмицама на дан одигравања утакмице
овог такмичења, без обавезе да наступају са бонус (млађим) играчима.
Члан 7.
Победник на куп утакмицама је екипа која постигне више погодака.
У случају нерешеног резултата победник се добија извођењем казнених
удараца на начин утврђен Упутством Међународног борда за добијање
победника у елиминаторним такмичењима.
Члан 8.
Поред ове Одлуке за куп такмичење примењиваће се одредбе
Правилника о фудбалским такмичењима и Пропозиције такмичења ФСРЗС
за зонске лиге.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се за куп
такмичење ФСР Западне Србије почев од 2011.године.
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