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РЕЗУЛТАТИ: 
 

ДЕЧАЦИ М16 
 

ЗАВРШНИ ТУРНИР I 
Жабаљ, 15.05.2022. године (недеља) 

ЛАВОВИ БП ЈУГОВИЋ 41:27 
(19:12) Судије: Миленковић- Бранкован Делегат-контролор: Јосифовски Драган 

ПИК ПРИГРЕВИЦА ХАЈДУК 36:18 
(16:10) Судије: Савковић М.- Палангетић Делегат-контролор: Јосифовски Драган 

ЈУГОВИЋ ДОЛОВО 25:23 
(13:11) Судије: Миленковић- Бранкован Делегат-контролор: Јосифовски Драган 

ХАЈДУК ЦРЕПАЈА 22:15 
(11:7) Судије: Савковић М.- Палангетић Делегат-контролор: Јосифовски Драган 

ДОЛОВО ЛАВОВИ БП 22:36 
(11:17) Судије: Миленковић- Бранкован Делегат-контролор: Јосифовски Драган 

ЦРЕПАЈА ПИК ПРИГРЕВИЦА 21:33 
(11:12) Судије: Савковић М.- Палангетић Делегат-контролор: Јосифовски Драган 

 
 

ЗАВРШНИ ТУРНИР II 
Сомбор, 15.05.2022. године (недеља) 

СОМБОР  СПАРТАК  29:16 
(18:8) Судије: Лажетић- Урошев Делегат: Аћић Миодраг  

АПАТИН  ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС  10:0 
ван конкуренције Судије: Лажетић- Урошев Делегат: Аћић Миодраг  

ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС  СПАРТАК  0:10 
ван конкуренције Судије: Лажетић- Урошев Делегат: Аћић Миодраг  

АПАТИН СОМБОР  15:21 
(9:12) Судије: Лажетић- Урошев Делегат: Аћић Миодраг  

 
 
 

 
КОНАЧАН ПЛАСМАН ПРВА ЛИГА: 
 

 

 

ДЕЧАЦИ М16 
 

# Клуб 

1 ПИК Пригревица, Пригревица 

2 Хајдук, Чуруг 

3 Црепаја, Црепаја 

4 Лавови БП, Бачка Паланка 

5 Југовић, Каћ 

6 Долово, Долово 

7 Сомбор, Сомбор 

8 Апатин, Апатин 

9 Спартак, Суботица 

10 Потисје Плетекс, Ада 

11 Младост, Вршац 

12 Сивац 69, Сивац 
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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА: 
 

1. Право наступа на такмичењу имају играчи/це, рођени/е 2005. године и млађи/е. 
2. Утакмице се играју у трајању од:  

I. СУПЕР ЛИГА 50 минута (2x25 минута) са 10 минута одмора између два полувремена; 
II. ПРВА ЛИГА 50 минута (2х25 минута) са 10 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. Делегат неће дозволити почетак турнира-утакмице без присуства медицинског радника, а у случају напуштања 
турнира од стране истог, издаће налог да се игра заустави до повратка медицинског радника! 
4. Материјалне обавезе клубова су: уплата 1350,00 (хиљадутристапедесет) динара за сваку одиграну или службеним 
резултатом добијену утакмицу. 
5. Уплате се врше искључиво безготовинским плаћањем (преко текућег рачуна). Клуб је дужан 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 износе 500,00 (петсто) 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. 
9. Дечаци и девојчице играју лоптом величине 2. 
10. Искључење на временску казну траје 2 (два) минута. 
11. Домаћа екипа (по записнику) у првом полувремену седи са десне стране од записничког стола, док је замена 
страна на полувремену обавезна. 
12. У утакмицама у ТМК, замену играча (измену), може да изврши само екипа, која има лопту у свом поседу. Уколико 
замену ипак изврши екипа која у том тренутку нема лопту у свом поседу, замена ће се третирати као неправилна, за 
коју се у складу са правилима изриче временска казна искључења. Изузеци су замене голмана (голман/голман и 
голман/играч), као и замене играча, који се повредио и према правилима мора да напусти терен.  
13. У утакмицама у ЛМК у узрастима 14 и 12, забрањено је коришћење одбрамбене формације 6-0. Такође, на  
утакмицама ЛМК, забрањено је коришћење одбрамбених формација 5+1 и 4+2 (један и два „фластера“). 
Непоштовање наведених одредби од стране тренера, третираће се као неспортско понашање, због чега ће истом 
бити изречена прогресивна казна у складу са правилом 8.7. Правила рукометне игре. 
14. У случају да се, из оправданих разлога време или дан турнира мора променити, до уторка до 20 часова довољно 
је обавестити помоћника директора лиге, а након тога, клуб домаћин је ОБАВЕЗАН да о томе, поред координатора, 
обавести и све клубове као и службена лица, која учествују на том турниру. 
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 путем електронске поште, 
на адресу: takmicarskakomisijarsv@gmail.com или помоћнику директора ЛМК Ањи Пантић на број 063/882-72-96. 
16. Честитамо екипи РК „ ПИК Пригревица“ на освојеном првом месту у Првој лиги М16 ЛМК РСВ, другопласираној 
екипи РК „Хајдук“ и треће пласираној екипи ОРК „Црепаја“, као и свим осталим екипама на учешћу. 
 
 

 
 
 
 
 

 Такмичарска комисија РСВ 
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