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Гост

СЛОГА (Пожега)
029

030

Судије Тепавчевић Бојан Тепавчевић Горан
ОРК ШАМОТ 65 (Аранђеловац)
Судије: Колак Спасоје Милошевић Станислав

Време

МОКРА ГОРА (Зубин Поток)

27 : 29 ( 10 : 11)

Делегат: Вукојичић Петар

Дворана: Пожега

П. ПЕТОЛЕТКА (Трстеник)

Делегат: Вујић Владан

39 : 23 (15 : 10)
Дворана:
Шумадија

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА:
1.

На основу члана 33. Пропозиција такмичењима РСС одигране полуфиналне утакмице
КУП 2017 ЗАПАД за мушкарце региструју се постигнутим резултатима.

2. На основу члана 59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним такмичењима РСС
региструје се службеним резултатом 10:0 неодиграна полуфинална утакмица КУП 2017
ЗАПАД за жене ЖРК Бекамент Буковичка Бања - ЖРК Чачак у корист ЖРК Бекамент
Буковичка Бања из Аранђеловац
3. На основу члана 59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним такмичењима РСС
региструје се службеним резултатом 10:0 неодиграна полуфинална утакмица КУП 2017
ЗАПАД за жене ГЖРК Напредак 12 - РСУ Раднички 2005 у корист ГЖРК Напредак 12 из
Крушевца
4. Решења о регистрацији неодиграних утакмица полуфинала КУП 2017 ЗАПАД за жене ЖРК
Бекамент Буковичка Бања - ЖРК Чачак и ГЖРК Напредак 12 - РСУ Раднички 2005, као и
Решења о кажњавању ЖРК Чачак из Чачка и РСУ Раднички 2005 из Крагујевца, саставни су
део овог Службеног саопштења и биће достављени именованим.
5. Куп Србије 2017, на регионалном нивоу организује се и на територији коју покривају следећи
окрузи:
ШУМАДИЈСКИ, РАШКИ, РАСИНСКИ МОРАВИЧКИ, ЗЛАТИБОРСКИ, КОСОВСКО МИТРОВАЧКИ,
ПРИЗРЕНСКИ И ПЕЋКИ округ, а спроводи Такмичарска комисија РС ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ.
6. На основу члана 13. Правилника о рукометним такмичењима РСС Рукометни Куп Србије је
званично такмичење свих рукометних клубова са територије Србије и клубови имају ОБАВЕЗУ
да учествују у Куп такмичењу.
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7. Чланарина за учешће у регионалном нивоу КУП такмичења износи за сваку екипу по 1.000,оо
динара за сваку одиграну или службеним резултатом добијену утакмицу. Чланарина се уплаћује
пре почетка одигране утакмице – на текући-рачун Рукометног савеза Централне Србије
бр. 365-100121-15 са назнаком: чланарина за куп такмичење, а оверени примерак уплате
се обавезно доставља делегату утакмице, клуб мора да поседује доказ о уплати.
8. Трошкови службених лица: на утакмицама 1/2 (полуфинала) и финала КУП-а на регионалном
нивоу износе: Судије - 4.000,оо дин; делегат – 3.000,оо дин; контролор - 4.000,оо динара
зап./мер.времена – 400,оо дин. Клуб – домаћин сноси трошкове такси, као и путне трошкове
службених лица а исплата се врши сходно одлуци УО РСС.
9.

Неизвршавање напред наведених обавеза (7 и 8) подлеже дисциплинским санкцијама на
основу члана 139. тачка 43, Дисциплинског правилника РСС

10. На основу Пропозиција такмичења РСС, чл. 139 став 1. тч 50 и става 2. и чл. 141 Дисциплинског
правилника РСС у случају недоласка клуба на већ заказану утакмицу купа или одустајање од
учешћа у куп такмичењу клуб подлеже дисциплинским санкцијама.
11. Клубови домаћини у обавези су да ступе у контакт с противником око термина утакмице и
обавесте ТК о времену и месту одигравања куп утакмице путем
e.mail: tk.grupazapad@gmail.com
12. Делегати и контролори су дужни да пре почетка утакмице прегледају ИД картице играча/ца и
провере лиценце за КУП. Уколико ти подаци не постоје, играча-ца или службено лице клуба не
може наступити на тој утакмици. У записник се уноси број лиценце издате за КУП.
13. Делегати и контролори су дужни да ОДМАХ након одигране утакмице пошаљу СМС поруку у
формату нпр. „ЖУПА“ – „МЕТАЛАЦ“ 26:25 (10:12) на број 064/66 012 88, а ако је било проблема
или дисквалификација с пријавом да позову МИРОСЛАВА КОЛАК и о свему га информишу на
број 064/ 66 012 88 или 066/ 315 467.
14. Сви делегати, делегати-контролори су дужни да доставе ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА УТАКМИЦЕ
електронском поштом на tk.grupazapad@gmail.com. у року од 24 часа по завршетку утакмице.
ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА можете преузети у делу /прописи/обрасци/обрасци који се користе у
такмичењу/образац 11 – на сајту РСС.
15. Делегати, делегати-контролори су дужни да записнике са одиграних утакмица проследе
препорученом пошиљком на адресу Колак Мирослав 34113 Крагујевац, Мине Караџић 84,
првог радног дана након утакмице, а најкасније 48 сати након утакмице.
16. Службена лица су обавезна да пријаве свако некоректно понашање званичних лица на
утакмици (записничара, мериоца времена, тренера, службених представника екипа,
руководиоца, лекара...). Пријава мора бити у писаној форми. Службена лица која не пријаве
такво понашање биће санкционисана.
17. Путем службеног билтена који се издаје након сваког одиграног кола, клубови ће бити уредно
инфорисани о свим питањима везаним за такмичење. Сва СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА у Билтену
имају СЛУЖБЕНИ И ЗВАНИЧАН КАРАКТЕР.
18. Билтен о КУП такмичењу групе ЗАПАД објављује се на сајту www.rscs.rs
19. Све информације можете добити на телефоне:
064/ 66 012 88 и
066/ 315 467 (Мирослав Колак), или путем електронске поште

tk.grupazapad@gmail.com.

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА
РС ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
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