
 

 
 

НОВИ САД, 05.09.2012. године 
 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 1 
 

РУКОМЕТНИ КУП 
В О Ј В О Д И Н Е    2 0 1 2 

 
o Службена саопштења 

o Делегирање 
 
 
СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА: 
 
1. Куп Војводине спроводи Комисија за такмичења Рукометног савеза Војводине (у даљем тексту КЗТ РСВ). 
2. Клубови домаћини су дужни да обавештење о термину и месту одигравања утакмице доставе КЗТ РСВ 

путем e-maila: takmicarskakomisijarsv@gmail.com, а у договору са секретаром КЗТ РСВ Кнежић 
Владимиром (063/83-13-403). 

3. Делегати и делегати-контролори су дужни да пре почетка утакмице прегледају такмичарске књижице и 
провере да ли у њима постоји лекарски преглед код играча-ца и податак о плаћеној чланарини за текућу 
годину. Уколико ти подаци не постоје, играч-ца или службено лице на може наступати на тој утакмици. 

4. На утакмицама Купа у записник утакмице се НЕ уписују лиценце клубова, играча, службених 
представника екипа, јер су то лиценце које важе у лигама у којим клубои наступају. 

5. Сви клубови су дужни да за сваку утакмицу Купа Војводине уплате котизацију у износу од 1.000,00 
динара на рачун Рукометног Савеза Војводине, код Ерсте банке 340-1943-18 и да доказ о уплати приложе 
делегату пре почетка утакмице. 

6. Скреће се пажња службеним лицима да морају бити присутна на терену најмање сат пре почетка 
утакмице. Службена лица морају бити пристојно одевена пре и за време трајања утакмице. Судије морају 
судити са грбом РСС. 

7. Службена лица морају наплатити трошкове према следећој табели: 

ТАКМИЧЕЊЕ 
Таксе службених лица 

судије, 
контролори делегати записничари, мер.времена 

1.  Куп Војводине 1.500,00 1.200,00 150,00 

2.  
Путни трошкови 

службених 
лица за сва 
такмичења 

 брзи воз први разред 
 аутобус 
 10 литара горива на 100 км + путарина (наплаћује судијски пар, а 
уколико делегат или контролор нису из истог места или места које 
је судијама ''пролазно'' имају право такође наплатити коришћење 
сопственог аутомобила) 

8. Клуб – домаћин сноси трошкове такси, као и путне трошкове службених лица. 
9. Делегати и делегати-контролори су дужни да ОДМАХ након одигране утакмице пошаљу СМС поруку у 

формату нпр. ЖРК „ЖЕЉА“ Жабаљ – ЖРК „БЕЧЕЈ“ Бечеј 26:25 (12:12) на број 063/83-13-403 и да 
позову Председника Комисије Мискин Милана, уколико је на утакмици било директних дисквалификација 
или неких других проблема на телефон 063/540-930. 

10. Сви делегати и делегати-контролори су дужни да испуне ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА УТАКМИЦЕ пре и 
одмах након одигране утакмице и да исти пошаљу уз Записник са одигране утакмице. ИЗВЕШТАЈ 
ДЕЛЕГАТА можете преузети у делу КУП Такмичење – Акта и обрасци на сајту РСВ. 

11. Судије, делегати и делегати-контролори, обавезни су да након завршене утакмице попуне 
Извештај о суђењу. Делегати и делегати-контролори су дужни да све контроле, пре слања 
поштом, пошаљу и електронским путем на takmicarskakomisijarsv@gmail.com . 

12. Делегати и делегати-контролори су дужни да записнике са одиграних утакмица проследе препорученом 
пошиљком на адресу Рукометни Савез Војводине - Комисија за такмичења, Масарикова 25, 21000 Нови 
Сад и то најкасније 48 сати након утакмице. 



 
13. У случају недоласка делегата или контролора на утакмицу, улогу делегата преузима првоименовани 

судија. Он је обавезан након утакмице да се јави Секретару Комисије за такмичења Рукометног савеза 
Војводине и да пошаље записник. 

14. Службена лица су обавезна да пријаве свако некоректно понашање званичних лица на утакмици 
(записничара, мериоца времена, тренера, сл.представника екипа, руководиоца, лекара....). Пријава мора 
бити искључиво у писаној форми. Службена лица која не пријаве такво понашање, биће санкционисана. 

15. Путем службеног билтена који се издаје након сваког одиграног кола, клубови ће бити уредно 
информисани о свим питањима везаним за такмичење. Сва СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА у Билтену имају 
СЛУЖБЕНИ И ЗВАНИЧАН КАРАКТЕР и замењују посебно писана Решења и Одлуке, на основу 
члана 31. став 1. Правилника о рукометним такмичењима РСС. 

 
 
ДЕЛЕГИРАЊЕ: 

 
 

Бр.утакмице                                  МУШКАРЦИ 1. коло СРЕДА 12.09.2012. године 
001 БАЧКА ПАЛАНКА (Бачка Паланка) ЛАВОВИ (Бачка Паланка) НЕ ИГРА СЕ Судије:  Делегат:  
002 ПАРТИЗАН (Будисава) ХАЈДУК (Чуруг) Будисава 

СРЕДА, 20:10 Судије: Вуковић-Стеванић Делегат-контролор: Грковић Небојша 
003 РАДНИЧКИ (Нови Сад) МЕТАЛАЦ (Футог) Нови Сад, 17.09.  

СРЕДА, 16:15 Судије: Мандић-Ковачић Делегат: Вранеш Вера 
004 СРБОБРАН (Србобран) Ж С К (Жабаљ) Србобран 

СРЕДА, 18:45 Судије: Мусић-Ђурашиновић Делегат: Ивић Игор 
005 СЛАВИЈА (Нови Сад) ТАТРА (Кисач) Бачка Паланка 

СРЕДА, 21:00 Судије: Ракићевић-Јоксовић Делегат: Веселиновић Александар 
006 ЦЕМЕНТ (Беочин) ТИТЕЛ ЏОН ДИР (Тител) Беочин, 18.09. 

УТОРАК, 19:30 Судије: Јоргић-Шешум Делегат-контролор: Родић Милорад 
 
 
 

Комисија за такмичења РСВ 
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