Ниш, 28. МАРТ 2018.

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 17
1.

Aдреса седишта лиге:
Рукометни савез Централне Србије
Првa рукометнa лигa „ЗАПАД“
34300 Аранђеловац, Цвијићева бр.1,

*
2. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, све одигране утакмице 11 кола – жене и 14
кола – мушкарци, региструју се постигнутим резултатом.
*
3. Сходно члану 34, Пропозиција такмичења, одложена утакмице 10.кола - жене:
- ЖРК „Металац 2“ – ЖРК „Кошутњак“
региструје се постигнутим резултатом.
*
3. Сходно члану 34, Пропозиција такмичења, неодиграна утакмица:
- 14. кола ПРЛ „Запад“за мушкарце:РУ „Победник“ - РК „Сјеница“, региструје се
службеним резултатом 10 :0 за екипу РУ „Победник“ из Пријепоља.
*
4. Решење о регистрацији неодигране утакмице 14. кола ПРЛ „Запад“ РК „Сјеница“– РК
„Бане“ и искључењу из даљег такмичења РК „Сјеница“ из Сјенице, саставни су део овог
Службеног саопштења и достављени су РК „Сјеница“.
5.

*
Резултате после завршетка утакмице делегати-контролори су обавезни послати путем
СМС поруке на следеће бројеве телефона: 064/852 21 80 и 064/882-72-14
Порука треба да буде у форми:
домаћин-гост-полувреме домаћин-полувреме гост-крај домаћин-крај гост

По завршетку утакмице и слању СМС поруке, делегат-контролор је обавезан да се јави
Директору и Помоћнику за судијска питања и укратко га обавести о утакмици
Директор:
Помоћник:

064/852 21 80
065/361 51 20

Седишту Лиге препорученом пошиљком првог радног дана по одигравању утакмице,
доставља се: Оригинал записника, Пријава МУП-у (ако је има), Организациони тим,
спискови Састав екипе и евентуално допунски материјал.
Адреса за доставу:
ПРЛ „ЗАПАД“, Аранђеловац 34300, Цвијићева бр.1

1

Извештај делегата (образац број 11), скениран записник (може и слика са мобилног
телефона) и евентуално допунски материјал, достављају се електронском поштом седишту
Лиге (на адресу prlzapad@gmail.com)
Извештај о суђењу (Контроле) и Извештаје Делегата слати у електронском облику, на
адресу: izv.kon.zapad@gmail.com
Делегати (не Контролори) су обавезни да исту документацију са утакмице (Извештај
делегата, скениран-сликан записник и евентуални допунски материјал), у истој поруци
доставе и на email: skdelegati@gmail.com
6.

*
Скрећемо пажњу свим клубовима ПРЛ Запад да су обавезни да својим
Основним Регистрационим центрима доставе број полисе и датум истека
осигурања, уз обавезу уноса у чланске карте свих осигураних чланова клуба.
Исто тако потребно је да сви клубови који до сада нису ту обавезу извршили,
доставе својим Регистрационим центрима, Захтеве за израду чланских карата
од стране Рукометног савеза Србије за своје екипе.

Члан 22.
Руководиоци екипа делегату (контролору) обавезно стављају на увид чланске карте за
све актере који се тога дана уписују у записник са рукометне утакмице и увид у списак
лиценцираних објављен у Службеном гласилу РСС. Ни једно лице не може да учествује
у игри нити да буде на клупи и врши било коју функцију без чланске карте и уколико
се његово име не налази на списку лиценцираних. Изузетно је дозвољен наступ и без
чланске карте, али само у случају ако може да се апсолутно сигурно изврши
идентификација актера утакмице, с тим да се име и презиме учесника утакмице налази
на списку издатих лиценци за текућу такмичарску сезону, објављеном у Службеном
гласилу РСС.
*
6. ИЗВОД ИЗ ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА – ЧЛАН 14
ДОМАЋИН УТАКМИЦЕ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 12:00 У УТОРАК,
ПИСАНИМ ПУТЕМ (Е-МАИЛ, ФАКС, ТЕЛЕГРАМ) ОБАВЕСТИ ГОСТУЈУЋУ ЕКИПУ И
ДИРЕКТОРА ЛИГЕ О ДАНУ И ДАТУМУ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ, ВРЕМЕНУ
ПОЧЕТКА И БОЈИ ДРЕСОВА.
КЛУБ КОЈИ ИМА ДЕФИНИСАН ТЕРМИН ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ, ОБЈАВЉЕН У
АДРЕСАРУ, ОСЛОБАЂА СЕ ОВЕ ОБАВЕЗЕ, ИЗУЗЕВ АКО ДОЛАЗИ ДО ПРОМЕНЕ
ТЕРМИНА.
У СЛУЧАЈУ ДА СЕ НЕ ПОСТУПИ ПО ОВОМ УПУТСТВУ, БИЋЕ ИЗРЕЧЕНЕ
ДИСЦИПЛИНСКЕ САНКЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРАВИЛНИКОМ
РСС ( ЧЛ. 139 ТЧ. 14 ДИСЦИПЛИНСКОГ ПРАВИЛНИКА РСС – КЛУБ ИЗ ДРУГОГ
СТЕПЕНА – 7.500,00 ДИНАРА).
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