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НОВИ САД, 27.11.2019. гпдине 

 

ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ  

„ДЕЧАЦИ  М16“ 
 
 
Кап и претхпдних щест гпдина, Рукпметни савез Впјвпдине и Заједница тренера РСВ прганизују пкупљаое 

најбпљих играша, оихпвп тестираое и пдиграваое утакмица између селекција група А, Б и В. 
Оснпвни циљ је да се на једнпм месту нађу најбпље играши из све три групе, у пквиру кпјих се игра Лига 

млађих категприја Рукпметнпг савеза Впјвпдине, какп би имали прилику да у тпј кпнцентрацији квалитета дпђемп 
дп пптенцијалних кандидаткиоа за репрезентацију регипна Север, а накпн тпга и Србије. 

На пснпву пдлуке Заједнице тренера Рукпметнпг савеза Впјвпдине, у вези са именпваоем тренера 
селекција, пдрђени су тренери селекција група и тп:  

 
 

Селекција А групе:   Селекција Б групе:    Селекција В групе: 
Давпр Ристпвски    Слпбпдан Пермпсер    Милпщ Вујић 
Генадије Сувајчић   Драган Кукић     Мипдраг Лпншар 

 
 

Пре пдиграваоа утакмица, између селекција група, биће пбављенп пснпвнп мереое и тестираое свих 
ппзваних играша, а за пптребе евиденција праћеоа психп-физишкпг развпја перспективних играша. 

Сви ТРЕНЕРИ И РУКОМЕТНИ РАДНИЦИ, кпји ушествују у такмишеоу ЛМК РСВ Дешаци – М16, су дпбрпдпщли 
да узму ушещће у раду приликпм тестираоа и мереоа. 

Сатница пкупљаоа је следећа: 
09:00-09:30 – дплазак играша, тренера и рукпметних радника 
09:30-09:50 – састанак тренера и дпгпвпр 
10:00-11:00 – евидентираое, мереое и тестираое играша 
Утакмице: 
 

Селекције група А, Б и В – пкупљаое (играши у систему ЛМК РСВ) 
Врбас, 08.12.2019. гпдине (недеља) 

СЕЛЕКЦИЈА „А“ групе СЕЛЕКЦИЈА „Б“ групе 
11:00 

Судије: Радулпвић - Тпдпрпвић Делегат - кпнтрплпр: Гргуревић Бранислав 

СЕЛЕКЦИЈА „В“ групе СЕЛЕКЦИЈА „А“ групе 
11:50 

Судије: Радулпвић - Тпдпрпвић Делегат - кпнтрплпр: Гргуревић Бранислав 

СЕЛЕКЦИЈА „Б“ групе СЕЛЕКЦИЈА „В“ групе 
12:40 

Судије: Радулпвић - Тпдпрпвић Делегат - кпнтрплпр: Гргуревић Бранислав 

 
Утакмице се играју пп Прпппзицијама, кпје важе у Лиги млађих категприја, а трајаое је 2 x 20 минута. 
Организатпр турнира, Рукпметни савез Впјвпдине, пбезбеђује мајице-дреспве за све играшице, кап и 

исхрану и псвежеое за све ушеснике. Такпђе, пбезбеђује и присуствп службених лица (судије и делегат). Заједница 
тренера РСВ пбезбеђује дневнице за именпване тренере, на дан пкупљаоа/тестираоа. 

Технишки прганизатпр турнира, Рукпметни клуб „Врбас Petrol“ из Врбаса, пбезбеђује присуствп дежурнпг 
медицинскпг радника, кап и технишку ппдрщку (мерилац времена, записнишар). 

 

За сва питаоа или евентуалне нејаснпће, мпжете се пбратити Такмишарскпј кпмисији РСВ путем е-маила: 
takmicarskakomisijarsv@gmail.com  
 
 
 

   Тренерска комисија РСВ         Такмичарска комисија РСВ 
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