Ниш, 01.10.2018

Обавештавају се клубпви са теритприје Рукпметнпг Савеза Централне Србије и КиМ
да ускпрп ппчиое такмичеое у Лиги млађих категприја. У зависнпсти пд брпја
пријављених екипа пп узрасним категпријама, ппчетак лиге је предвиђен за
20.10/21.10.2018.гпдине.
У сезпни 2018/2019 пп Прпппзицијама такмичеоа мађих категприја Рукпметнпг
савеза Србије, предвиђенп је да се такмичеоа пдвијају и на регипналнпм и на државнпм
нивпу у следећим узрасним категпријама:
Дечаци:
М⓬ (2006. и млађи)
М⓮ (2004. и млађи)
М⓰(2002. и млађи)
Девојчице:
Ж⓬ (2006. и млађе)
Ж⓮ (2004. и млађе)
Ж⓰ (2002. и млађе)

Систем такмичеоа ће зависити пд брпја пријављених екипа, али ће се стриктнп
впдити рачуна да екипе имају маое трпшкпва и прганизпваће се из два дела.
На јесен ће се играти први деп, екипе ће бити сврстане и ппдељене пп гепграфскпм
принципу, какп би путпваоа на турнире била штп краћа.
Екипе кпје узму учешће у првпм делу такмичеоа, пбавезне су да наставе
такмичеое и у другпм делу, затп штп се ради п истпј такмичарскпј сезпни.
Свакп иступаое или пдустајаое екипа из такмичеоа, кап ппследицу ће имати
дисциплинску пдгпвпрнпст, схпднп Дисциплинскпм правилнику РСС.
Најбпље пласиране екипе из првпг дела, пфпрмиће Супер лигу Централне Србије и
КиМ у другпм делу, дпк ће пстале екипе, кап и евентуалнп нпвппријављене екипе играти
Прву лигу Централне Србије и КиМ.
Супер лига Централне Србије и КиМ ће бити јединствена, али ће се и даље впдити
рачуна да трпшкпви путпваоа буду штп маои.
Прва лига Централне Србије и КиМ ће бити ппдељена пп групама, да би клубпви
били ближи пп „гепграфскпм принципу“.
Накпн завршетка Супер, али и Првих лига у свим узрасним категпријама играће се
финални турнири за кпначни пласман и дпделиће се награде најбпљим екипама и
ппјединцима.
•Све 4 екипе финалнпг турнира Супер лиге ЦС учествују на државнпм првенству РСС.

Систем такмичеоа је ппдлпжан прпменама, у зависнпсти пд брпја пријављених екипа
на регипналнпм нивпу.


Гпдишоа кптизација пп екипи изнпси 2.000 динара и требалп би бити уплаћена пре
ппчетка такмичеоа.
Акп неки клуб има више пд две екипе у такмичеоу,гпдишоу кптизацију ће платити
само за две екипе.
Кптизација за пдиграну или службеним резултатпм дпбијену утакмицу изнпси 1.200
дин. и мпже се измирити:
када се врши безгптпвинска уплата (прекп текућег рачуна клуба или сппнзпра), врши
се пре ппчетка турнира, уз пбавезан дпказ п уплати, кпји се предаје делегату турнира
или најкасније првпг раднпг дана пп пдиграваоу турнира, уз дпказ п уплати кпји се
дпставља у седиште РСЦС, а кпји је увећан за изнпс ппреза и дппринпса.

Све екипе МОРАЈУ да имају бар једнпг тренера или ппмпћнпг тренера на свакпј
утакмици, кпји испуоава услпве лиценцираоа, какп би цела екипа мпгла бити
лиценцирана, у складу са Прпппзицијама РСС.
Пријављиваое екипа за такмичеоа мпже се пбавити најкасније дп 10.10.2018.
гпдине. путем маил-а rscentralnesrbije@gmail.com
Уппредп са пријавпм вршиће се и лиценцираое екипа. Све пптребне инфпрмације
биће пбјављиване на сајту Рукпметнпг савеза Централне Србије www.rscs.rs
Ппдсећам клубпве да су на пснпву Закпна, ппдзакпнских аката и Правилника п
рукпметним такмичеоима РСС у пбавези да учествују у такмичеоима млађих категприја,
јер у супрптнпм не мпгу да учествују у редпвним првенственим такмичеоима.
Клубпви кпји немају екипе у РПТ, мпрају пријавити екипе на прпписанпм пбрасцу.
Пријаву за такмичеое дпставити на маил РСЦС - rscentralnesrbije@gmail.com
За сва евентуална питаоа и инфпрмације, мпжете се пбратити Директпру ТМК ЦС
КиМ, Владимиру Стпјанпвићу на телефпн 069/185-88-85 или путем маил-а
vstojanovic3@gmail.com
У Нишу,
01.10.2018.гпд.

Директпр ТМК РСЦС и КиМ

Владимир Стојановић

