
 

 
НОВИ САД, 03.12.2014. године 

 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 7 
 

РУКОМЕТНИ КУП 

В О Ј В О Д И Н Е    2 0 1 4 
 

РЕЗУЛТАТИ: 

 
 

Бр.утакмице                                  МУШКАРЦИ 1/2 финала СРЕДА 03.12.2014. године 

069 БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ (Б. Карловац)  ЈУГОВИЋ (Каћ) 26:34 
(11:15) Судије: Секулић-Јовандић Делегат: Чернох Зоран 

070 КИКИНДА (Кикинда) ВОЈПУТ (Суботица) 21:32 
(8:15) Судије: Мандић-Ковачић Делегат: Голубовић Жељко 

 

 
Бр.утакмице                                  ЖЕНЕ  1/2 финала СРЕДА 03.12.2014. године 

042 ПАНЧЕВО (Панчево) MINAQUA (Нови Сад) 25:31 
(13:16) Судије: Милосављевић-Тривковић Делегат: Јовица Тулаћ 

043 РАДНИЧКИ (Бајмок) КИКИНДА (Кикинда) 29:31 

(16:21) Судије: Вучић-Обрадовић Делегат: Мандић Весна 

 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА: 
 

1. Куп Војводине спроводи Комисија за такмичења Рукометног савеза Војводине (у даљем тексту КЗТ 
РСВ). 

2. Клубови домаћини су дужни 5 дана пре утакмице обавестити о термину и месту одигравања утакмице 
КЗТ РСВ путем e-maila: takmicarskakomisijarsv@gmail.com, или телефона 064/88-27-296. 

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. 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. 

5. Службена лица морају бити присутна на терену најмање сат времена пре почетка утакмице.  

6. Службена лица морају наплатити трошкове према следећој табели: 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Таксе службених лица 

судије, контролори делегати записничари, мер.времена 

1.  Куп Војводине 2.500,00 1.700,00 250,00 

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) 

 
 

7. Клуб – домаћин сноси трошкове такси, као и путне трошкове службених лица. 

8. 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 Руководиоца КУП такмичења, Владимира Кнежића (064/88-27-296) да га укратко информишу о 
току утакмице и евентуалним проблемима. 

14 30 06 

14 31 06 

mailto:takmicarskakomisijarsv@gmail.com


 

9. 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. 

10. Судије и делегати-контролори, обавезни су да након завршене утакмице попуне Извештај о 
суђењу. Делегати-контролори су дужни да све контроле пошаљу заједно са Записником и 
извештајем делегата. 

11. 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. 
12. 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. 

13. 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. 

 
 
 

ДЕЛЕГИРАЊЕ: 

 
 

Бр.утакмице                                     ЖЕНЕ финале СУБОТА 20.12.2014. године 

044 MINAQUA (Нови Сад) КИКИНДА (Кикинда) Нови Сад 
Слана бара 

СУБОТА, 16:00 
Судије: Марић Бранка – Машић Зорица 

Делегат: Чернох Зоран Делегат-контролор: Фабијан Мартон 

 
 

Бр.утакмице                                  МУШКАРЦИ финале СУБОТА 20.12.2014. године 

071 ЈУГОВИЋ (Каћ) ВОЈПУТ (Суботица) Нови Сад 
Слана бара 

СУБОТА, 18:00 
Судије: Мошорински Иван – Панџић Александар 

Делегат: Тулаћ Јовица Делегат-контролор: Попов Стеван 

 
 

Комисија за такмичења РСВ 

14 31 07 

14 30 07 


