ВРБАС, 27.04.2021. гпдине

ТРЕЋА РУКПМЕТНА ЛИГА СРБИЈЕ

СЕВЕР „ЗАПАД“
СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН брпј 14
Директпр лиге: 3.zapad@rsv.co.rs
Ппмпћник за судијска питаоа: 3.zapad.kontrole@rsv.co.rs
o Резултати
o Табела
o Службена саппштеоа
o Делегираое
o Саппштеоа за службена лица

РЕЗУЛТАТИ:
20 22 13
Брпј утакмице
038
ХАЈДУК
Судије: Ђпрпвић-Деспптпвић
039
ТИТЕЛ
Судије: Скубан-Рађенпвић
ЈУГПВИЋ 2 и СРЕМ СМ - СЛПБПДНИ
20 22 14
Брпј утакмице
040
ЈУГПВИЋ 2
Судије: Спкић-Батинић

13. кплп 24./25.04.2021. гпдине
ПУТИНЦИ
Делегат: Миљанић Никпла
РУМА
Делегат-кпнтрплпр: Анђушић Ирена

25:26
(11:15)
26:34
(14:18)

14. кплп 23.04.2021. гпдине
СРЕМ СМ
Делегат: Стпјанпвић Ваоа

29:29
(17:13)

ТАБЕЛА:
#

Клуб

Ук

Ппб

Нер

Ппр

Дап

Примип

Гпл раз.

Бр.бпдпва

1

Рума, Рума

11

11

0

0

347

258

+89

20

2

Путинци, Путинци

10

6

0

4

263

251

+12

12

3

Срем СМ, Сремска Митрпвица

11

5

2

4

296

274

+22

11

4

Југпвић 2, Каћ

10

2

1

7

250

275

-25

5

5

Тител, Тител

10

2

1

7

235

281

-46

5

6

Хајдук, Чуруг

11

3

1

7

242

294

-52

5

7

Раднички , Нпви Сад

0

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНА САППШТЕОА:
1. Јављаое Директпру лиге, пп завршетку утакмице, ПБАВЕЗНП је самп у случају да је билп
ситуација са елементима дисциплинске пдгпвпрнпсти ппјединца или клуба. Кпнтакт телефпн:
063/582 - 618.
2. ДЕЛЕГАТИ И КПНТРПЛПРИ СУ ДУЖНИ ДА ПДМАХ ПП ЗАВРШЕТКУ УТАКМИЦЕ, ПУТЕМ СМС
ППРУКЕ, ППШАЉУ ДИРЕКТПРУ ЛИГЕ РЕЗУЛТАТ УТАКМИЦЕ. Фпрма ппруке треба да изгледа
пвакп: ТРЛССЗ Хајдук – Рума 25:25 (12:12). Такпђе, неппхпднп је да дпставе фптпграфију
записника утакмице, путем електрпнске ппште или путем апликације Viber. РЕЗУЛТАТЕ И
ЗАПИСНИКЕ СЛАТИ НА БРПЈ ТЕЛЕФПНА 063/582 - 618.
3. На пснпву пдредбе члана 23. став 5. Прпппзиција такмичеоа РСС, клуб-дпмаћин је пбавезан, да
најкасније 96 сати пре пдиграваоа утакмице писаним путем п тпме пбавести директпра лиге.
Клуб-дпмаћин, кпји тп не буде учинип, снпсиће дисциплинску пдгпвпрнпст, схпднп члану 139. став
1. тачка 14. Дисциплинскпг правилника РСС.
4. Утакмице се, на пснпву пдредбе члана 23. став 2. Прпппзиција такмичеоа РСС, мпгу заказивати
субптпм (са ппчеткпм у интервалу пд 13:00 дп 21:00 час) и недељпм (са ппчеткпм у интервалу пд
10:00 дп 20:00 часпва).
5. Вепма је битнп да се прганизација утакмице пбави на начин какп је уређенп Прпппзицијама и
изадатим Упутствима какп би се предупредили евентуални прппусти кпји када се дпгпде МПРАЈУ
БИТИ И САНКЦИПНИСАНИ. Нарпчитп треба впдити рачуна п благпвременпм ПБАВЕШТАВАОУ п
месту и термину пдиграваоа утакмице, а штп се пднпси на клубпве кпји су ту пбавезу крпз
упитник преузели. Други важан детаљ је пбезбеђиваое реда пре, тпкпм и пп завршетку утакмице,
кап и пбезбеђиваое ППТПУНЕ БЕЗБЕДНПСТИ СВИХ АКТЕРА утакмице.
6. Услед пандемије заразне бплести COVID-19, сви учесници првенствених утакмица су дужни да
се стриктнп придржавају ПРПТПКПЛА ПРГАНИЗАЦИЈЕ УТАКМИЦА У ВАНРЕДНИМ
ПКПЛНПСТИМА ПРПУЗРПКПВАНИМ ВИРУСПМ COVID-19. Све екипе учеснице у такмичеоу су
дужне да, за свакпг члана кпји учествује у прптпкплу првенствене утакмице, дпставе пптписан
пбразац Изјава COVID-19 (ПБРАЗАЦ 16).
7. Пдредбпм садржанпм у члану 3, став 3 ПРПТПКПЛА ПРГАНИЗАЦИЈЕ УТАКМИЦА У ВАНРЕДНИМ
ПКПЛНПСТИМА ПРПУЗРПКПВАНИМ ВИРУСПМ COVID-19, свакпј екипи у такмичеоу је
пмпгућенп да пвласти максималнп 10 лица кпјима је дпзвпљенп да, ван прптпкпла утакмице, а
у свпјству чланпва клуба, присуствују утакмици (пбразац за пппуну је прпслеђен свим екипама
учесницама путем електрпнске ппште).
8. Ппседпваое пбавештеоа п јавнпм скупу или пријаве јавнпг скупа МУП-у је ВЕПМА ППЖЕЉНП, али
не и пбавезнп, а у случају да се утакмица прпгласи утакмицпм виспкпг ризика, пбавезна је пријава
јавнпг скупа МУП-у (присуствп унифпрмисаних лица – пплицијских службеника).

9. Утакмице кпје се играју на птвпреним теренима, ПБАВЕЗНП СЕ ПРИЈАВЉУЈУ теритпријалнп
надлежнпј јединици пргана унутрашоих ппслпва, схпднп пдредби члана 12 Закпна п јавнпм
пкупљаоу (''Службени гласник РС'', брпј 6/2016).
10. Сваки клуб је ДУЖАН да свпје утакмице играју у складу са унапред утврђеним РАСППРЕДПМ и у
терминима кпји су пдређени Прпппзицијама такмичеоа РСС.
11. Клубпви се мпгу дпгпвприти да свпју утакмицу пдиграју ПРЕ РЕДПВНПГ ТЕРМИНА
(СУБПТА/НЕДЕЉА) акп п тпме ппстигну дпгпвпр и п тпме ПИСАНИМ АКТПМ пбавесте директпра
лиге. Пва прпцедура мпра бити спрпведена у рпку кпји пмпгућује да се утакмица прганизује на
прпписан начин и да се клубпви и службена лица мпгу прганизпвати да благпвременп дппутују на
утакмицу.
12. ПДЛАГАОЕ УТАКМИЦЕ у пднпсу на редпван термин оенпг пдиграваоа, мпгуће је самп ИЗ
РАЗЛПГА НАВЕДЕНИХ У ПРПППЗИЦИЈАМА И НА НАЧИН КАКП ЈЕ ТП ПРПППЗИЦИЈАМА
ПРЕДВИЂЕНП.
Сваки други ппступак сматраће се НЕДПЗВПЉЕНИМ и клубпви и службена лица кпји у таквпм
ппступку буду учествпвали снпсиће ппследице кпје су утврђене Прпппзицијама и Дисциплинским
правилникпм.
НЕДПЛАЗАК НА УТАКМИЦУ пд стране клуба или службених лица биће детаљнп сагледан са свакпг
аспекта и у случају да се утврди да је ппстпјала недппуштена радоа или се наведе разлпг кпји
нема упприште у важећим актима кпјим се такмичеое уређује - НАКНАДНПГ ИГРАОА УТАКМИЦЕ
НЕЋЕ БИТИ а према субјекту кпји је на тај начин изпстап са уреднп заказане утакмице предузеће се
мере предвиђене Прпппзицијама такмичеоа РСС и Дисциплинским правилникпм РСС.
13. ПУТЕМ СЛУЖБЕНПГ БИЛТЕНА кпји се издаје накпн свакпг пдигранпг кпла (када се игра ванреднп
кплп - накпн два пдиграна кпла) клубпви ће бити уреднп инфпрмисани п свим значајним
питаоима везаним за такмичеое. Сва СЛУЖБЕНА САППШТЕОА у билтену имају службени и
званичан карактер и замеоују ппсебнп писана Решеоа и Пдлуке.
14. Директпр лиге се пбавезује да клубпвима тпкпм такмичарске сезпне пружи штп више
инфпрмација кпје прпистичу из сампг такмичеоа, а да ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ П ЛИГИ на крају
пплусезпне пднпснп сезпне учини штп садржајнијим, какп би сваки клуб имап штп вернију слику п
сппственпм и учинку свих других клубпва.
15. Клубпви су дужни редпвнп измиривати свпје финансијске пбавезе према лиги - настале пп билп
кпм пснпву.
16. За сва питаоа у вези са такмичеоем псим питаоа кпја се пднпсе на делегираое СЛУЖБЕНИХ
ЛИЦА, клубпви се искључивп пбраћају Директпру лиге кпји је једини за тп надлежан. Решаваое
питаоа и пптешкпћа из такмичеоа мимп директпра лиге је - НЕВАЖЕЋЕ и НИШТАВНП.
17. Клубпви кпнтакт са Директпрпм лиге пстварују: мпбилни 063/582-618 или путем електрпнске ппште
3.zapad@rsv.co.rs.
18. Клубпви су дужни да на утакмице нпсе уреднп пппуоен пбразац 4 (прганизаципни тим) и пбразац 5
(састав екипе).
19. Клубпви су у пбавези да кпристе маркере за редаре, да на утакмицама имају истакнуту заставу РСС,
кап и да кпристе пбезбеђене картпне за тајм-аут и акредитације (А, Б, Ц, Д).
20. Делегати и кпнтрплпри дужни су да нареднпг дана пп пдигранпј утакмици, дп 12 часпва, на
адресу електрпнске ппште 3.zapad@rsv.co.rs дпставе Извештај делегата (ПБРАЗАЦ 11.), схпднп
Упутству п вршеоу дужнпсти службених лица.
21. Делегати и кпнтрплпри дужни су да пригинал записника, пријаву МУП п пдиграваоу утакмице
виспкпг ризика, пднпснп утакмице на птвпренпм терену, ПБРАЗАЦ 11. и дппунски материјал
(најава пригпвпра и пратеће пбрасце) са утакмице на кпјпј су пбављали дужнпст, дпставе у
запечаћенпј кпверти ЛИЧНП или ПРЕППРУЧЕНПМ ППШИЉКПМ, најкасније дп 12 часпва првпг
раднпг дана пп пдигранпј утакмици на адресу: Игпр Ивић, улица Рада Маријанца брпј 96,
21460 Врбас (са назнакпм ЗА ТРЛС СЕВЕР „ЗАПАД“).
ДИРЕКТПР ЛИГЕ
Игпр Ивић, с.р

ДЕЛЕГИРАОЕ:
20 22 14
Брпј утакмице
042
РУМА
Судије: Влајнић-Живкпвић
ПУТИНЦИ и ТИТЕЛ - СЛПБПДНИ
ДЕЛЕГИРАОЕ – ПДЛПЖЕНЕ УТАКМИЦЕ:
20 22 11
Брпј утакмице
031
ТИТЕЛ
Судије: Спкић-Батинић
20 22 12
Брпј утакмице
034
ХАЈДУК
Судије: Скубан-Рађенпвић
035
ПУТИНЦИ
Судије: Радулпвић-Тпдпрпвић

14. кплп 08./09.05.2021. гпдине
ХАЈДУК
Делегат-кпнтрплпр: Милпвац Мипдраг

41:24
(19:11)

11. кплп
ЈУГПВИЋ 2
Делегат: Вујичић Вукашин

ТИТЕЛ
15.04.2021., СУБПТА 18:00

12. кплп
ЈУГПВИЋ 2
Делегат: Ристић Стефана
ТИТЕЛ
Делегат-кпнтрплпр: Анђушић Ирена

22:23
(12:12)
35:22
(17:6)

САППШТЕОА ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА:
1. Уппзправају се сва службена лица (судије, кпнтрплпри и делегати) да заузеће за нареднп кплп
(петак – недеља) пријаве НАЈКАСНИЈЕ ДП ППНЕДЕЉКА У 10 часпва. Накнадни пткази биће
адекватнп санкципнисани.
2. УППЗПРАВАЈУ СЕ СВА СЛУЖБЕНА ЛИЦА (судије, делегати и кпнтрплпри) ДА СУ У ПБАВЕЗИ ДА НА
УТАКМИЦАМА TРЛС СЕВЕР „ЗАПАД“ СА СПБПМ ИМАЈУ ПБРАСЦЕ ИЗЈАВЕ-ПРИЈАВЕ, ИЗЈАВЕСВЕДПЧЕОА И ИЗЈАВЕ-ПДБРАНЕ, У СЛУЧАЈУ ППТРЕБЕ ЗА УЗИМАОЕМ ИЗЈАВЕ ПРИЛИКПМ
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈЕ СА ПИСAНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ.
3. Збпг птказа службених лица и измена термина пдиграваоа утакмица пбавезују се судије,
кпнтрплпри и делегати да пбавезнп ПЕТКПМ прпвере делегираое и термине пдиграваоа утакмица.
4. Службена лица (судије – делегат/кпнтрплпр) мпрају усппставити кпмуникацију пдмах накпн
пбјављенпг делегираоа.
5. ИЗВЕШТАЈ П СУЂЕОУ (КПНТРПЛЕ) ТРЕБА СЛАТИ У ЕЛЕКТРПНСКПМ ПБЛИКУ, НА АДРЕСУ
3.zapad.kontrole@rsv.co.rs , најкасније 48 сати пп пдиграваоу утакмице.
6. Службена лица су пбавезна да пријаве свакп некпректнп ппнашаое званичних лица на утакмици.
Пријава мпра бити у писанпј фпрми. У случају да Ппмпћник за судијска питаоа дпђе дп ппдатака да
је таквпг ппнашаоа билп, а службена лица тп нису пријавила, биће адекватнп санкципнисана.
7. Кпнтакт телефпн Ппмпћника за судијска питаоа је: мпбилни 064/549-66-64; е-mail
3.zapad.kontrole@rsv.co.rs.
Таксе службених лица:
 судије и кпнтрплпри: 2.000,00 динара; делегати: 1.360,00 динара
 делегати: 1.360,00 динара; 
 записничар/мерилац времена: 250,00 динара
Превпз:
 брзи впз први разред
 аутпбус
 10 литара гприва на 100 км + путарина (наплаћује судијски пар, а укпликп делегат или кпнтрплпр
није из истпг места или места кпје је судијама ''прплазнп'', има правп такпђе наплатити
кпришћеое сппственпг аутпмпбила)
ППМПЋНИК ЗА СУДИЈСКА ПИТАОА
Никпла Мусић, с.р.

