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КАЛЕНДАР КУП ТАКМИЧЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
ТАКМИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ „ИСТОК“
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1/2 ФИНАЛЕ– ГРУПА ИСТОК (МУШКАРЦИ)
12.12.2018

184906
ДОМАЋИН

Бр.утак

029
030

ГОСТ

БОР ( Бор )

Судије:Јанковић Милан (За)
Фунтуњеровић Милан (Бор)

ЖИТОРАЂА ( Житорађа )

Судије: Радојичић Милош (Ле)
Маринковић Предраг (Ле)

TОПЛИЧАНИН ( Прокупље )

Време и место

28:23 (14:11)

Делегат:Здравковић Жељко (За)

Субота

ВРАЊЕ 1957 ( Врање)
Делегат:Стојановић Владимир (Ле)

15.12. 19:00

1/2 ФИНАЛЕ– ГРУПА ИСТОК (ЖЕНЕ)
12.12.2018
185006
Бр.утак

014
015

ДОМАЋИН

ЖИТОРАЂА (Житорађа)

Судије: Василијић Никола (Ниш)
Здравковић Предраг (Ле)

РАДАН (Лебане)

Судије: Николић Данијел (Ле)
Цветковић Милица (Ле)

ГОСТ

Време и место

ЗАЈЕЧАР 1949 (Зајечар)

Понедељак

Делегат: Стојанац Љиљана (Ниш)

17.12. 20:00

ТОПЛИЧАНИН ( Прокупље)

Понедељак

Делегат: Ковачевић Невена (Ле)

17.12. 15:00
Прокупље

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА:
1. Куп Србије на регионалном нивоу групе ИСТОК покрива територију:
Нишавски, Поморавски, Борски, Зајечарски, Пиротски, Топлички, Јабланички и Пчињски,
округ.
КУП такмичење на регионалном нивоу спроводи
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ.

ТАКМИЧАРСКА

КОМИСИЈА

2. 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.
Члан 13.
Сви клубови чланови РСС, који у односној такмичарској сезони учествују у редовним
првенственим такмичењима, обавезни су да учествују у Рукометном Купу Србије, на
нивоу такмичења одређеним Пропозицијама.
3. Чланарина за учешће у КУП такмичењу на регионалном нивоу износи 1.000,оо динара по
екипи, за сваку одиграну или службеним резултатом добијену утакмицу.
*** Чланарина се уплаћује пре почетка одигране утакмице – на текући-рачун Рукометног
савеза Централне Србије бр. 105-3561-16 са назнаком: чланарина за куп такмичење, а
оверени примерак уплате се обавезно доставља делегату утакмице. Без плаћене
чланарине, екипа неће моћи да наступи на утакмици.
4. Трошкови службених лица – на утакмицама КУП-а на регионалном нивоу идентични су са
трошковима службених лица у такмичењу Треће лиге Србије (четврти степен такимичења)
и сноси их домаћин сусрета .
КУП
ТАКМИЧЕЊЕ

1.коло – ¼ финала
½ финале и финале
Путни
трошкови
службених лица

5.

ТАКСЕ

СЛУЖБЕНИХ

ЛИЦА

Судије,
Делегати
Записничари,
контролори
мер.времена
2.500,00
1.700,00
250,00
4.000,00
3.000,00
400,00
* Брзи воз први разред или аутобус
* 10 литара горива на 100 км + путарина

Не извршење напред наведених обавеза (3 и 4) подлеже дисциплинским санкцијама на
основу члана 139. тачка 44, Дисциплинског правилника РСС.

6. На основу Пропозиција такмичења РСС и чл. 139 тачка 50 Дисциплинског правилника РСС,
у случају недоласка на већ заказану утакмицу купа или одустајање од учешћа у куп
такмичењу, екипи ће се изрећи казна у износу од 20.000,оо динара.

7. Клубови домаћини у обавези су да ступе у контакт с противничком екипом око термина
утакмице и да најкасније 5 дана пре њеног одигравања обавесте Такмичарску комисију о
времену и месту одигравања, на следећи

e.mail: tk.grupaistok@gmail.com
8. Домаћин је дужан да направи фотографије обе екипе, као и неколико фотографија из игре
и достави их такмичарској комисији електронским путем на горе наведени mail.
9. Делегати и делегати-контролори су дужни да пре почетка утакмице прегледају чланске
карте или ИД картице свих играча и службених представника и да на основу њих изврше
идентификацију актера утакмице.
10. Делегати и делегати-контролори су дужни да ОДМАХ након одигране утакмице пошаљу
СМС поруку у формату нпр. ЖРК „РЕМЕСИАНА“ – ЖРК „АЛЕКСИНАЦ“ 29:28 (14:14) на број
064/210-15-62, а ако је било проблема или дисквалификација са пријавом позову Ивану
Јовановић на исти број.
11. Сви делегати и делегати-контролори дужни су да доставе ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА
УТАКМИЦЕ електронском поштом на tk.grupaistok@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.
12. Контролори

су

дужни

да

свoje

контроле,

електроноским

путем

доставе

на

tk.grupaistok@gmail.com у року од 48 сати.
13. Делегати и делегати-контролори су дужни да записнике са одиграних утакмица, као и
остале обрасце ( састав екипе, организациони тим и евентуално допунски материјал )
пошаљу препорученом пошиљком на адресу Рукометни савез Централне Србије – КУП
2018– Зетска 6А, 18000 Ниш, , и то најкасније 48 сати након утакмице.
14. 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.
15. Путем службеног билтена који се издаје након сваког одиграног кола, клубови ће бити
уредно инфорисани о свим питањима везаним за такмичење.
16. Сва СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА у Билтену имају СЛУЖБЕНИ И ЗВАНИЧАН КАРАКТЕР.
17. Билтен о КУП такмичењима групе исток објављује се на сајту www.rscs.rs
18. Т ермини одигравања финалних утакмица Куп-а Исток у мушкој и женској
конкуренцији биће накнадно објављени.
19. Све информације можете добити на телефоне:
064/ 210 15 62 (Ивана Јовановић) или 018/ 539-551 као и питем електронске поште на

tk.grupaistok@gmail.com
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА РСЦС

