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КАЛЕНДАР ММФЛ СРБИЈЕ 

ЗА СЕЗОНУ 2016. – 2017. 
 

− ПОЧЕТАК MИНИ МАКСИ ФЕР ПЛЕЈ ЛИГА и ЖММФЛ на ОТВОРЕНИМ просторима  

- ПРВИ ДЕО - септембар – октобар 2016. године 

 

         - Овај део подразумева такмичења на мини пич, травнатим, бетонским и свим другим 
           врстама отворених терена у зависности од подлоге којом се располаже у датим 
           условима 

                - Организује се у свим местима где постоје Мини Макси и Фер плеј лиге као једно 
                  заједничко такмичење с тим да треба избегавати дуплирање са већ организованим 
                  лигама од стране надлежних фудбалских савеза 

                -Где год је могуће покренути такмичење за девојчице  
         (лига систем, турнирски по регионима...). 

                - У свим надлежним фудбалским савезима треба обезбедити сарадњу и подршку за 
            реализацију ове заједничке лиге 

 

        - САСТАНАК ДИРЕКТОРА ММФЛ – 08.октобар 2016.године 

 

−ПОЧЕТАК MMФЛ и ЖММФЛ у ЗАТВОРЕНИМ просторима  

- ПРВИ ДЕО - 29.10. 2016. године 

   (лиге могу померити почетак пре и после овог термина у зависности од конкретне 
    ситуације на терену али најкасније почетак свих лига треба да буде 12/13. новембар 
    2016. године) 

  * лиге имају на располагању 7- 8 викенда фестивалског дела 

 
-ПРЕЛАЗНИ РОК ЗА СВЕ ЛИГЕ: у термину прелазног рока ФС Србије 

 

−ЗИМСКА ММФЛ (за годишта 2001, 2002, 2003, 2004): 26.11.2016. - 29.01.2016. 

 

-РЕГИОНАЛНE ЗИМСКE ММФЛ  

(годиште -  2004 – са завршницом на нивоу региона и Србије) 
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−ДРУГИ ДЕО ММФЛ и ЖММФЛ у ЗАТВОРЕНИМ просторима 
15.01.2017. - 19.03.2017.године 

*лиге имају на располагању 10 викенда  у оквиру којих треба да 
буду организовани и завршни турнири на нивоу лига 

*овај период може се продужити до термина одигравања 
регионалних купова 

 

−РЕГИОНАЛНИ ММФЛ КУПОВИ: 

МЕГА -  18. март 2017. године 

МИДИ -19. март 2017. године 

МАКСИ - 25. март 2017. године 

МИНИ - 26. март 2017. године 

МИКРО -25.март  2017. године 
 

−ЗАВРШНИ МИНИ МАКСИ ТУРНИРИ ЗА ПРВАКА СРБИЈЕ: 

Април 2017. – по посебној одлуци директора ММФЛ Србије и завршетку конкурса за 
домаћине завршних турнира за првака Србије (до  01.марта 2017.) 

 

 За ЖММФЛ директор ММФЛ Србије ће посебном одлуком одредити систем и 
термине завршница  

 

-САСТАНАК СВИХ  ДИРЕКТОРА ММФЛ – април 2017. Године  
                                                                            (у термину одржавања последњег завршног турнира) 

 

−ДРУГИ ДЕО МИНИ МАКСИ ФЕР ПЛЕЈ И ЖММФЛ на ОТВОРЕНИМ просторима:  
април,мај, јун 2017. 

 * лиге имају на располагању 10 викенда за одигравање другог дела 

*регионални турнири и завршнице на нивоу Србије за отворени 
део по посебној одлуци.  

 

−ЗАВРШЕТАК ЛИГЕ У СЕЗОНИ 2014/2015: 11. јун 2017. године 
 

Београд, 08.октобар 2016.године                                                 Директор ММФЛ Србије: 

                                                                                                                  Маријан Менићанин, с.р 

 


