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НОВИ САД, 27.05.2019.године 
 

ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ 
„ДЕЧАЦИ М12 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж12“ 

 
СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 15 

 

РЕЗУЛТАТИ: 
 
 

ДЕЧАЦИ М12 
 
ПРВА ЛИГА 
 

ПЛЕЈ ОФ 

Кањижа, 25.05.2019. године (субота) 
КАЊИЖА ВРБАС 21:17 

(12:9) Судије: Слива-Вукчевић Делегат: Косовић Душан 

ЈУГОВИЋ ЛОКОМОТИВА 12:20 
(6:12) Судије: Радуловић-Тодоровић Делегат: Косовић Душан 

ЈАБУКА КАЊИЖА 10:11 
(6:6) Судије: Слива-Вукчевић Делегат: Косовић Душан 

ВРБАС ЈУГОВИЋ 13:18 
(6:9) Судије: Слива-Вукчевић Делегат: Косовић Душан 

ЛОКОМОТИВА ЈАБУКА 24:14 
(11:7) Судије: Радуловић-Тодоровић Делегат: Косовић Душан 

 
 

 
 

ТАБЕЛЕ: 
 

ПРВА ЛИГА 
 

ПЛЕЈ ОФ 
 

# Клуб Ук Поб Нер Пор Дао Примио Гол раз. Бр.бодова 

1 Локомотива, Брчко  2  2  0  0 44 26 +18  4 

2 Кањижа, Кањижа  2  2  0  0 32 27 +5  4 

3 Југовић, Каћ  2  1  0  1 30 33 -3  2 

4 Врбас Петрол, Врбас  2  0  0  2 30 39 -9  0 

5 Јабука, Јабука  2  0  0  2 24 35 -11  0 

 
СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА: 
1. Право наступа на такмичењу имају играчи/це, рођени/е 2006. године и млађи/е. 



 

Лига млађих категорија Рукометног савеза Војводине 2018-2019 2 

2. Утакмице се играју у трајању од 30 минута (2x15) са 3 минута одмора између два полувремена, с тим да се 
само у последњих 5 минута утакмице зауставља време. Изузетак су екипни тајм-аути и улазак лекара у терен. 
3. Клуб - домаћин је обавезан да обезбеди: 

 Главног дежурног; 

 Лице, које куца записнике; 

 Записничара и мериоца времена и 

 СТАЛНО ПРИСУСТВО Медицинског лица на месту одигравања турнира. 

Делегат неће дозволити почетак турнира-утакмице без присуства медицинског лица, а у случају напуштања турнира 
од стране истог, издаће налог да се игра заустави до повратка медицинског лица! 
4. Материјалне обавезе клубова су: уплата 1.300,00 (хиљадутриста) динара за сваку одиграну или службеним 
резултатом добијену утакмицу. 
5. Уплате прима ДЕЛЕГАТ турнира пре почетка прве утакмице на турниру. За сваку примљену уплату, делегат клубу 
издаје уредну признаницу РСВ-а. У случају да клуб врши безготовинска плаћања (преко текућег рачуна), дужан је да 
уплату изврши најкасније 24 сата пре почетка турнира на рачун РСВ 340-1943-18 сврха: котизација за турнир и да доказ 
о уплати достави делегату турнира. 
6. НИКО ОД ИГРАЧА, РУКОМЕТНИХ РАДНИКА и ТРЕНЕРА, ко нема лиценцу, не може наступити на утакмици. 
7. Таксе службених лица: за судије износе 450,00 (четристопедесет) динара, а за делегате турнира износе 400,00 
(четристо) динара за сваку одиграну утакмицу, док је наплата путних трошкова идентична као и на сениорским 
утакмицама, с тим да су службена лица у обавези да долазе једним превозним средством, уколико је то могуће. 
8. Делегати турнира су ОБАВЕЗНИ да поступају по УПУТСТВУ ЗА ДЕЛЕГАТА ТУРНИРА, који се може преузети на сајту 
РСВ у делу Такмичење – ЛМК РСВ М12/Ж12 - Акта и обрасци. 
9. Дечаци и девојчице играју лоптом величине 1. 
10. Искључење на временску казну траје 1 (један) минут! 
11. Свака екипа има право на 2 (два) екипна Тајм-аута (један по полувремену). 
12. Домаћа екипа (по записнику) у провом полувремену седи са десне стране од записничког стола, док је замена 
страна на полувремену обавезна. 
13. Замена играча (измена) је могућа само, уколико екипа која жели да изврши замену, има лопту у свом поседу. 
Уколико се замена ипак изврши, третираће се као неправилна, за коју се у складу са правилима изриче временска 
казна искључења. Изузеци су замена голмана (голман/голман и голман/играч), као и играча, који се повредио и 
према правилима мора да напусти терен.  
14. У случају да се, из оправданих разлога време или дан турнира мора променити, до уторка до 20 часова довољно 
је обавестити директора лиге, а након тога, клуб домаћин је ОБАВЕЗАН да о томе, поред директора, обавестии све 
клубове као и службена лица, која учествују на том турниру. У противном, биће покренут дисциплински поступак 
против тог клуба. 
15. Све информације у вези са такмичењем млађих категорија Војводине саопштавају се, искључиво, путем 
интернет-сајта РСВ: www.rsv.co.rs. За све ближе информације у вези такмичења, клубови се обраћају ИСКЉУЧИВО 
Директору ЛМК РСВ, на тел. 063/88-27-296 и takmicarskakomisijarsv@gmail.com . 
 
 
 

ДЕЛЕГИРАЊЕ: 
 
 

ДЕЧАЦИ М12 
 

ПРВА ЛИГА 
 

ПЛЕЈ ОФ 

Кањижа, 01.06.2019. године (субота) 
КАЊИЖА ЈУГОВИЋ 

11:00 
Судије: Радуловић-Тодоровић Делегат-контролор: Крстић Бошко 

ВРБАС PETROL ЛОКОМОТИВА 
11:45 

Судије: Слива-Вукчевић Делегат-контролор: Крстић Бошко 

ЈАБУКА ЈУГОВИЋ 
12:30 

Судије: Радуловић-Тодоровић Делегат-контролор: Крстић Бошко 

ЈАБУКА ВРБАС PETROL 
13:15 

Судије: Слива-Вукчевић Делегат-контролор: Крстић Бошко 

ЛОКОМОТИВА КАЊИЖА 
14:00 

Судије: Радуловић-Тодоровић Делегат-контролор: Крстић Бошко 
 

    
   Директор ЛМК РСВ 

         Владимир Кнежић, с.р. 

http://www.rsv.co.rs/
mailto:takmicarskakomisijarsv@gmail.com

