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ОКРУЖНИМ РУКОМЕТНИМ САВЕЗИМА
РУКОМЕТНОМ КЛУБОВИМА
ШУМАДИЈСКОГ, РАШКОГ, РАСИНСКОГ, МОРАВИЧККОГ, ЗЛАТИБОРСКОГ, КОСОВСКО
МИТРОВАЧКОГ, ПРИЗРЕНСКОГ И ПЕЋКОГ ОКРУГ

Обавештавамо све клубове са територије округа:, ШУМАДИЈСКОГ, РАСИНСКОГ,
МОРАВИЧКОГ, РАШКОГ, ЗЛАТИБОРСКОГ, КОСОВСКО МИТРОВАЧКОГ, ПРИЗРЕНСКОГ И ПЕЋКОГ
ОКРУГ да су у току припреме за спровођење нове такмичарске сезоне Лига млађих
категорија- групе ЗАПАД. Почетак такмичења у Лигама Млађих Категорија планира се за
14/15. Октобар 2017 у зависности од пристиглих пријава.
Kомисија за такмичење – група ЗАПАД организоваће у 2017/18 годину, такмичење млађих
категорија за све екипе, према одлуци Управног одбора Рукометног савеза Србије, у следећим
узрасним категоријама






ДЕЧАЦИ:
М18 (1999. и млађи)
М16 /2001. и млађи
М14 /2003. и млађи
М12 /2005. и млађи
МИНИ РУКОМЕТ (2006 и млађи)

ДЕВОЈЧИЦЕ :
Ж18 (1999. и млађе)
Ж16 (2001. и млађе )
Ж14 (2003. и млађе)
Ж12 (2005. и млађе)
МИНИ РУКОМЕТ (2006 и млађе)

Такмичење на територији региона ЗАПАД , организује и води Комисија за такмичења
Рукометног савеза Централне Србије, на челу са Директором Мирославом Колак
Такмичење, носи назив „ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПАД“ – „ЛМК ЗАПАД“.
 Учесници такмичења су клубови који су уредно регистровани према одредбама
Регистрационог правилника РС Србије и Закону о спорту Републике Србије и сви
клубови су ОБАВЕЗНИ да имају екипе у систему такмичења млађих категорија,
уколико неки клуб нема екипу у овом такмичењу биће покренут дисциплински
поступак а клуб неће добити дозволу за наступ у следећој сезони.
 Право наступа у ЛMK ЗАПАД имају играчи и играчице који су регистровани у
складу са нормативним актима РСС, па Вас у том погледу упозоравамо да играче
региструјете у свом регистрационом центру.
 Клубови који немају екипу у лигашком такмичењу, морају од Директора лиге
добити одговарајућу Дозволу за наступ, о чему ће Директор издати посебну
Одлуку.
 Предузмите све радње како би спремни дочекали почетак такмичења.
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Што се система такмичења тиче, он ће зависити од броја пријављених екипа, али ће се у
сваком случају водити рачуна да такмичење буде са што мање трошкова, односно организоваће
се из два дела.
У првом делу, који ће се играти на јесен, екипе ће бити подељене и сврстане у групе по
гографском принципу, како би путовања на турнире била што краћа ( група А –Моравички и
златиборски округ, група Б –, Шумадијски, расински и рашки округ)
Све екипе, које узму учешће у такмичењу у првом делу, обавезне су да наставе такмичење и у
другом делу, јер се ради о истој такмичарској сезони. Свако одустајање или иступање из
такмичења, било да се ради о првом или о другом делу сезоне, ће повлачити дисциплинску
одговорност у складу са Дисциплинским правилником РСС.
У другом делу, који ће се играти на пролеће, најбоље пласиране екипе из првог дела ће
формити Супер лигу (8 екипа, -која ће почети у фебруару), док ће преостале екипе, заједно са
екипама, које буду новопријављене оформити Прву лигу. Супер лига ће бити јединствена, али ће
се водити рачуна да трошкови путовања буду што рационалнији.
Прва лиге ће, у зависности од броја екипа и места одакле долазе, бити подељена у групе,
како би клубови из једне групе били „географско ближи“.
По завршетку Супер, али и Првих лига у свим узрасним категоријама ће бити
организовани завршни турнири на којим ће се утврдити коначни пласмани и уручити награде.
Ради благовременог почетка такмичења у лиги која се организује турнирски, у месту
одигравања турнира свака екипа игра по две утакмице, потребно је да одмах а најкасније до
01.10.2017. године доставите ПРИЈАВЕ за своје екипе по узрасним категоријама.
Пријава треба да садржи: Назив клуба, узрасну категорију , е-mall: адресу за пошту клуба,
име и презиме одговорног лица као и бројeve телефона за контакт (Образац у прилогу).
Обавезно доставити и грб-ЛОГО клуба.
Сви клубови су обавезни да до првог турнира доставе по два примерка списка својих
играча оверена од стране регистрационих центара , о извршеном лекарском прегледу и
осигурању, како би исти били лиценцирани од стране такмичарске комисије. Спискове треба
урадити на званичном обрасцу. За индентификацију играча користи се искључиво чланска карта
или оверен регистрациони картон односно ИД картица, без чега играч не може наступити.
За клуб може наступити неограничен број играча, а на једној утакмици максимално 16
играча-играчица.
ТРАЈАЊЕ УТАКМИЦА .:
 М18 и Ж18- 50 минута
 М16 и Ж16- 40 минута
 М14 и Ж14- 35 минута;
 М12 и Ж12- 30 минута
ЛОПТЕ ЗА ИГРУ
 М18 , М16- величина лопте 3 (58-60cm 425-475g);
 М14, Ж18, Ж16 - величина лопте 2 (54-56cm 325-375g);
 М12, Ж14, Ж12- величина лопте 1 (50-52cm 290-330g);
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За суђење утакмица биће ангажоване младе и перспективне судије са листе судија Прве ,
Друге лиге и ЛМК.
Трошкове службених лица сносе подједнако сви клубови уплатом 1.500,00 дин по
утакмици. Уплата се врши делегату утакмице пре почетка исте. Уколико клуб трошкове
уплаћује на т.р. дужан је то урадити најкасније до среде пре турнира и са урачунатим
порезима на овај износ што износи 2.100,00 дин по утакмици на т.р. 365-100121-15
Рукометни савез централне Србије
Котизација за такмичење плаћа се у износу од 2.000,00 дин по екипи на т.р. 365-100121-15
Рукометни савез централне Србије
ПРИЈАВЕ слати на e-mail: tk.grupazapad@gmail.com
ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:

064/ 66 012 88 и

066/ 315 467
ЛМК ЗАПАД
ДИРЕКТОР
Мирослав Колак с.р.
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