Ниш, 09. ОКТОБАР 2018.

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 01
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 01. кола – Мушкарци
и 01. кола – Жене, региструју се постигнутим резултатима.
*

3.

Упозоравам делегате и делегате-контролоре да су обавезни да добро познају
сва нормативна акта такмичења. Посебно скрећем пажњу на:
- Пропозиције такмичења РСС,
- Дисциплински правилник РСС
- Правила рукомета
- Упутство за службена лица,a
- Упутство о спортским објектима.
Сва акта се налазе на сајту РСС и сајту Лиге, те Вас у том смислу молим да пажљиво
проучите сва акта и пратећа документа, како би сте на ваљан начин обавили дужност.
Посебно скрећем пажњу на начин наплате путних трошкова, те је потребно у
потпуности испоштовати одредбе Одлуке о висини и начину исплате
трошкова службених лица.
Делегат (контролор) је дужан да обавести руководиоце екипа после одигране
утакмице уколико су постојали дисциплински прекршаји из члана 139. и 140.
Дисциплинског правилника РСС и да те прекршаје јасно и прецизно опише у
свом Извештају.
Поводом ове обавезе дужни сте да се упознате са свим детаљима
предвиђеним у члановима 139. и 140. Дисциплинског правилника РСС.
Резултате после завршетка утакмице делегати-контролори су обавезни послати путем
СМС поруке на следећи број телефона: 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 их обавести о утакмици
Директор: Драган Симовић 064 8522180
Саветник за судијска питања:Милан Савковић 065 3615120
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), најкасније сутрадан по одигравању
утакмице.
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Извештај о суђењу делегат-контролор шаље,у истом мејлу,судијама
судијска питања Милану Савковић на мејл izv.kon.zapad@gmail.com

,Сараднику за

Седишту Лиге препорученом пошиљком првог радног дана по одигравању утакмице,
доставља се: Оригинал записника, Пријава МУП-у (ако постоји), Организациони тим,
спискови Састав екипе и евентуално допунски материјал.
Адреса за доставу:
ПРЛ „ЗАПАД“, 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, Цвијићева 1
*
4. Пропозицијама такмичења РСС, предвиђено је да у спортским салама у којима се
одигравају утакмице редовних рукометних такмичења, поред заставе Републике Србије,
обавезно налази и застава Рукометниг савеза Србије. У прилогу Службених саопштења
број 01, достављм вам је припрему за израду заставе.
Овом приликом достављамо контак податке фирме код које можете наручити заставу:
GMT Company doo
tel/fax: +381 11 3318 331, 3319 647, 6301 939, 6302 654
mob: +381 65 3319 647
e-mail: office@gmt.rs
web: www.gmt.rs
Скрећемо пажњу клубовима да су обавезни да обезбеде заставу и поставе је
у спортској хали код одигравања утакмице.
*
5. 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).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог
првостепеног органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања.
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текући рачун РСС број: 355-1029224-63.
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орга ће
жалбу одбацити као неосновану.
Помоћник Директора ПРЛ Запд
Милан Савковић с.р.

Директор ПРЛ Запад
Драган Симовић с.р.
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