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НОВИ САД, 16.11.2018. године 
 

ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ  

„ДЕЧАЦИ М14“ 
 
 

Као и претходних пет година, Рукометни савез Војводине и Заједница тренера РСВ организују окупљање 
најбољих играча, њихово тестирање и одигравање утакмица између селекција група А, Б, В, Г и Д. На турниру ће 
присуствовати представници репрезентације Србије и Заједнице тренера Војводине. 

Основни циљ је да се на једном месту нађу најбољи играчи из свих пет група, у оквиру којих се игра Лига 
млађих категорија Рукометног савеза Војводине, како би имали прилику да у тој концентрацији квалитета дођемо 
до потенцијалних кандидата за репрезентацију региона Север, а након тога и Србије. 

 
На основу одлуке Заједнице тренера Рукометног савеза Војводине, у вези са именовањем тренера 

селекција, одрђенеи су тренери и помоћници по групама и то:  
 

Селекција А групе: 
Тренер: Милка Никшић 
Помоћни тренер: Горан Чабрило 
Селекција Б групе: 
Тренер: Владимир Караџин 
Помоћни тренер: Колош Бала 
Селекција В групе: 
Тренер: Милош Митровић 
Помоћни тренер: Теодор Мајкић 
Селекција Г групе: 
Тренер: Перо Шешум 
Помоћни тренер: Радомир Прајо 
Селекција Д групе: 
Тренер: Јосип Драслар 
Помоћни тренер: Дарко Радлински 
 
 

Пре одигравања утакмица, између селекција група, биће обављено основно мерење и тестирање свих 
позваних играча, а за потребе евиденција праћења психо-физичког развоја перспективних играча. 

Сви ТРЕНЕРИ И РУКОМЕТНИ РАДНИЦИ, који учествују у такмичењу ЛМК РСВ Дечаци – М14, су добродошли 
да узму учешће у раду приликом тестирања и мерења. 

Сатница окупљања је следећа: 
07:45-08:15 – долазак играча, тренера и рукометних радника 
08:15-08:40 – састанак тренера и договор 
08:40-10:40 – евидентирање, мерење и тестирање играча 
Утакмице: 

Селекције група А, Б, В, Г и Д – окупљање (играчи у систему ЛМК РСВ) 
Нови Сад (Слана бара), 24.11.2018. године (субота) 

СЕЛЕКЦИЈА „А“ групе СЕЛЕКЦИЈА „Б“ групе 
10:40 

Судије: Савковић-Савковић Делегат-контролор: Јандрић Саша 

СЕЛЕКЦИЈА „В“ групе СЕЛЕКЦИЈА „Г“ групе 
11:30 

Судије: Фабијан-Косовац Делегат-контролор: Јандрић Саша 

СЕЛЕКЦИЈА „Д“ групе СЕЛЕКЦИЈА „А“ групе 
12:20 

Судије: Савковић-Савковић Делегат-контролор: Јандрић Саша 

СЕЛЕКЦИЈА „Б“ групе СЕЛЕКЦИЈА „В“ групе 
13:10 

Судије: Фабијан-Косовац Делегат-контролор: Јандрић Саша 

СЕЛЕКЦИЈА „Г“ групе СЕЛЕКЦИЈА „Д“ групе 
14:00 

Судије: Савковић-Савковић Делегат-контролор: Јандрић Саша 

Утакмице се играју по Пропозицијама, које важе у Лиги млађих категорија, а трајање је 2 x 20 минута. 
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Организатор турнира, Рукометни савез Војводине, обезбеђује мајице-дресове у четири боје (црвена, плава, 

бела и сива) за све играче, мајице за тренере, као и исхрану и освежење за све учеснике. Такође, обезбеђује и 
присуство службених лица (судије и делегат). Заједница тренера РСВ обезбеђује дневнице за именоване тренере, 
на дан окупљања/тестирања. 

Технички организатор турнира, Рукометни клуб „Војводина“ из Новог Сада, обезбеђује присуство дежурног 
медицинског радника, као и техничку подршку (мерилац времена, записничар). 

 

За сва питања или евентуалне нејасноће, можете се обратити Директору ЛМК РСВ, Владимиру Кнежићу, 
путем телефона 063/88-27-296 или путем е-маила: takmicarskakomisijarsv@gmail.com  
 
 
 

   Председник ЗТ РСВ             Директор ЛМК РСВ 
   Јова Павлов, с.р.           Владимир Кнежић, с.р. 

mailto:takmicarskakomisijarsv@gmail.com

