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ТАКМИЧЕЊЕ ДЕЧАКА
ЗАЈЕЧАР:12.11.2017.г.(НЕДЕЉА)
МИНИ РУКОМЕТ: 2005 – 06
1.РК ЗАЈЕЧАР 1949 -Зајечар
2.РК РУДАР - Мајданпе
3.МРК ЂЕРДАП - Кладово
4.РК РТАЊ - Бољевац
5.АРИФ КЊАЗ -Књажевац
6.РК БОРСКО ЈЕЗЕРО 1 - Бор
7.РК БОРСКО ЈЕЗЕРО 2 - Бор
8.МРК ХАЈДУК ВЕЉКО - Неготин
9.РК ЈАГОДИНА – Јагодина
10.ОРК БОР - Бор
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1
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ЕКИПА *А*

ЕКИПА *Б*

резултат

ЕКИПА*А*

ЕКИПА*Б*

резултат

РК БОРСКО ЈЕЗЕРО 1
МРК ЂЕРДАП
МРК ХАЈДУК ВЕЉКО
РК РУДАР

РК ЗАЈЕЧАР 1949
РК РУДАР
РК ЗАЈЕЧАР 1949
РК БОРСКО ЈЕЗЕРО 2

М 16- 2001

1.МРК ЈАГОДИНА- Јагодина
2.РК ЗАЈЕЧАР 1949-Зајечар
3.РК БОРКО ЈЕЗЕРО-Бор

АРИФ КЊАЗ
МРК ЈАГОДИНА
РК БОРСКО ЈЕЗЕРО 1
МРК ЂЕРДАП

МРК ХАЈДУК ВЕЉКО
РК БОРСКО ЈЕЗЕРО 2
АРИФ КЊАЗ
МРК ЈАГОДИНА

М 14- 2003

1.РК РУДАР-Мајданпек
2.РК РТАЊ- Бољевац
3.МРК ЂЕРДАП- Кладово
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САТНИЦА И РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА ДЕЧАКА: М 16- 2001 и М 14- 2003
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ЕКИПА*А*

РК БОРСКО ЈЕЗЕРО
РК РУДАР
РК ЗАЈЕЧАР 1949
МРК ЂЕРДАП
РК ЗАЈЕЧАР 1949
РК РУДАР

ЕКИПА*Б*

МРК ЈАГОДИНА
РК РТАЊ
МРК ЈАГОДИНА
РК РТАЊ
РК БОРСКО ЈЕЗЕРО
МРК ЂЕРДАП

КАТЕГОРИЈА
2001
2003
2001
2003
2001
2003

СЛУЖБЕНА ЛИЦА:
Делегат:
Контролор:
Судије:

1.Домаћин првог циклуса-турнира такмиења Мини лиге и Лиге Млађих Категорија за дечаке је РК
ЗАЈЕЧАР 1949 из Зајечара, дана: 12.11.2017.године(недеља).Утакмице се играју у спортској хали
*Краљевица* у Зајечару са почетком у 9 часова. Се екипе учеснице у такмичењу, дужне су да
ПОТВРДЕ руководиоцу своје учешће до:04.11.2017.г.
ТЕХНИЧКИ САСТАНАК РУКОВОДИОЦА ТАКМИЧЕЊА СА ТРЕНЕРИМА И ПРЕСТАВНИЦИМА ЕКИПА
ЈЕ У 10,20 САТИ И ОБАВЕЗАН ЈЕ ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ.
2.Право наступа на такмичењу имају играчи/це, рођени у години за коју наступају и млађи, који су уредно
регистровани у складу са нормативним актима РСС, па Вас у том погледу упозоравамо да играче
региструјете у свом регистрационом центру.
3.Сви клубови су дужни да пре првог турнира доставе по два примерака списка својих играча оверена од
стране регистрационог центра, спортског диспанзера и осигуравајућег друштва, како би исти били
лиценцирани од стране Руководилаца такмичења. Спискови треба да садрже: име и презиме, шифра у
бази РСС, рок важења лекарског прегледа и број полисе осигурања као и податке од тренера (екипа је
обавезна да има тренера и званичне преставника клуба.
4.За индентификацију играча користи се искључиво ЧЛАНСКА КАРТА или оверен регистрациони картон
без чега играч неможе наступати.
5.Утакмице се играју у трајању од:
- М 18 и М 18..50 минута
- М 16 и М 16..40 минута
- М 14 и М 14..35 минута
- М 12 и М 12..30 минута
6.Клуб домаћин је обавезан да обезбеди:
- Главног дежурног;
- Лице, које куца записнике;
- Записничара и мериоца времена и
- СТАЛНО ПРИСУСТВО Медицинског лица на месту одигравање 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 !
7.Захтевамо од клубова и службених лица да се у свему доследно придржавају већ устаљених и
познатих правила код реализације такмичења. Утакмице почињу строго на време и по унапред
наведеном распореду.
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8.Материјалне обавезе клубова су: 1.500 динара за сваку одиграну или службеним резултатом добијену
утакмицу.Уплата се врши делегату утакмице пре почетка исте .Клуб који трошкове уплаћује на т.р. дужан
је то урадити најкасније до среде пре турнира и са урачунатим порезом на овај износ, што износи
2.100,оо динара по утакмици.
9.Уплате прима ДЕЛЕГАТ турнира пре поћетка прве утакмице на турниру. За сваку примљену уплату,
делегат клубу издаје уредно признаницу, рачун. Без извршене уплате клуб не може наступити на
утакмици, чиме по себе производи последице које из таквог чина проистиче! У случају да клуб врши
безготовинска плаћања (преко текућег рачина), дужан је да уплату изврши најкасније 24 сата пре почетка
турнира на рачун: 180710121000089057 сврха: котизација за турнир и да доказ о уплати достави делегату
турнира.....
10.Делегати су дужни да доставе Извештај о организацији такмичења у писменом облику за сваку
утакмицу..............
11.Сви играи, рукометни радници и тренери су обавезни да имају лиценцу. У супротном не могу
наступити на утакмици.
12.Сви актери морају имати неки документ, на основу ког се може извршити идентификација. У случају да
дође до злоупотребе, против одговорног лица екипе ће бити покренут поступак.
13. Неправилан наступ играча/це за последицу има губитак утакмице службеним резултатом и изрицање
новчане казне у висини одговарајућом Одлуком.
14.Деаци играју лоптом велиине:
М18,М16- величина лопте 3(58_60цм,425_475г.),
М14,М18,М16-величина лопте 2(54-56цм,325-376г.),
М12,М14,М12-величина лопте 1 (50-52см,290-330г.),
МИНИ РУКОМЕТ-ВЕЛИЧИНА ЛОПТЕ ...О
15.Искљуење на временску казну траје 1(један) минут.
16.Свака екипа има право на 1 2(један)....Тајм аута (један по полувремену)
17.Обавезан је излазак свих играа на центар (поздрављање), пре поетка сваке утакмице.
18.Домаћа екипа (по записнику) у првом полувремену седи са десне стране од записниког стола, док је
замена страна на полувремену обавезна.
19.Клуб- домаћин турнира, који из било ког разлога мења термин одигравања турнира-утакмице у односу
на оној који је саопштен у Билтену , ДУЖАН ЈЕ о томе обавести Руководиоца такмиења ЛМК група исток,
НАЈКАСНИЈЕ У ПОНЕДЕЉАК који предходи којем се Турнир игра!
20.У слуају да се, из оправданих разлога време и ли дан турнира мора променити, а да је остало мање од
96 асова од поетка истог, клуб домаћин је ОБАВЕЗАН да о томе обавести руководиоца такиења, али и
све клубове као и службена лица, која уествују на том турниру. У противном, бће покренут дисциплински
поступак против тог клуба.
21.Уколико један клуб откаже домаћинство, истом ће му се одузети право да у току сезоне буде домаћинорганизатор сиклуса-турнира лиге.
22.Клуб који не дође на заказану утакмицу или одустане од такмичења биће кажњен по члану
140.Дисциплинског Правилника РСС.
23.Све инфомације у вези такмиења Млађих категорија ИСТОК – група *Ц* саопштавају се, искљуиво,
путем_ САЈТА РСЦС,РСБО:
За све ближе информације у вези такмиења клубови се обраћају ИСКЉУИВО Руководиоцу ЛМК_ИСТОК
група *Ц* на тел. 069-4347960
и е-мајл: okrsbor@gmail.com
Директор ЛМК ИСТОК
НЕБОЈША ВЕЉКОВИЋ

ЛМК ИС
ГРУПА *Ц*
Руководилац такмичења
Раде Стојановић

