
 

 Л М К    Р С В     2018/2019. 
 

У П У Т С Т В О 
З А    Д Е Л Е Г А Т А   Т У Р Н И Р А 

 
Поред обавеза које имају делегати, а које су наведене Упутсву о вршењу дужности службених 

лица, делегати турнира, који врше ту функцију на турнирима Лиге млађих категорија Рукометног 
савеза Војводине (ЛМК РСВ) обавезни су да ураде следеће: 

1. Да са собом понесу иштампане спискове лиценцираних екипа, које учествују на том турниру. 
НИКО, КО НИЈЕ ЛИЦЕНЦИРАН НЕ МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ НА УТАКМИЦИ И БИТИ УПИСАН У 
ЗАПИСНИК. 

2. Да са собом понесу и све остале обрасце, који се користе у такмичењима. 
3. Да клубовима (САМО ОНИМ КОЈИ ПЛАЋАЈУ У ГОТОВИНИ) издају признанице о наплаћеној 

котизацији. Признанице се налазе на сајту РСВ у делу Акта и обрасци млађих 
категорија.  

4. Да судијама и себи исплате трошкове таксе, као и путне трошкове. 
5. Да остатак средстава уплате на текући рачун Рукометног савеза Војводине 340-1943-18. 
6. Да е-маилом на адресу: takmicarskakomisijarsv@gmail.com , пошаљу попуњен Извештај делегата 

турнира и то у следећим роковима: 
 ако се турнир игра у суботу, рок је недеља до 12:00, 
 ако се турнир игра у недељу, рок је недеља до 24:00. 

7. Да фотографишу све екипе и службена лица турнира, као и евентуалне занимљиве 
детаље мобилним телефоном и да их проследе путем апликације „VIBER“, како би се исте могле 
поставити на сајт РСВ. 

8. Да фотографишу све записнике са утакмица и да их проследе путем апликације „VIBER“ 
(одмах након завршетка турнира), како би се исте могле поставити на сајт РСВ. 

9. Да контактира Директора ЛМК РСВ, Владимира Кнежића (063/88-27-296), одмах након завршетка 
турнира и информише га о детаљима. 

10. Да поштом, најкасније 48 сати након турнира, пошаљу: 
 Извештај делегата турнира, 
 Уредно попуњене записнике одиграних утакмица, 
 Признанице службених лица и готовинске рачуне за гориво, 
 Оверену признаницу из банке или поште о уплаћеном остатку средстава са турнира и 
 Изјаве (пријава, сведочење, одбрана) уколико их је било. 

 
 
Пошту слати на адресу: 
Рукометни савез Војводине 
Лига млађих категорија 
Масарикова 25 
21000 Нови Сад 
 

              ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
  Владимир Кнежић, с.р. 
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