РУКОМЕТНИ САВЕ З ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
О П Ш Т И Н С К И РУКО М Е Т Н И СА В Е З Л Е С КО ВА Ц

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА " М О Р А В А
Пана Ђукића 18-Пош. Фах 7, 16000 Лесковац, / 016-214-216
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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 01
1. Сходно члану 33. Пропозиција такмичења, све одигране утакмице
- 03. кола - Мушкарци
- 03. кола - Жене
региструју се постигнутим резултатом.
2. Прегледом извештаја и документације из првог и другог кола, уочени су
одређени недостаци, како код организације утакмица, тако и код обављања
дужности службених лица.
Упозоравам клубове, делегате, делегате-контролоре и судије да су обавезни
да добро познају сва нормативна акта такмичења. Сви уочени пропусти у
даљем току такмичења ће се санкционисати.
Посебно скрећем пажњу на начин наплате путних трошкова, те је потребно у
потпуности испоштовати одредбе Одлуке о висини и начину исплате
трошкова службених лица. У случајевима накнадне исплате такси и трошкова
службена лица су дужна да одмах известе седиште лиге како се не би
примењивале санкције према клубу.
Делегат (контролор) је дужан да обавести руководиоца екипе 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. То нормално подразумева добро упознавање са свим
детаљима предвиђеним у члановима 139. и 140. ДП РСС.
Резултат после завршене утакмице делегати-контролори су обавезни послати
путем СМС поруке на следећи број телефона: 064/1453335.
По завршетку утакмице и слању СМС поруке, делегат-контролор је обавезан да се
јави Директору и Сараднику за судијска питања и укратко их обавести о утакмици.
Извештај делегата (образац број 11) и евентуално допунски материјал, достављају
се електронском поштом седишту Лиге на адресу (jovpavlovic@mts.rs), најкасније
сутрадан по одигравању утакмице.
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 евентаулно допунски материјал.
Адреса за доставу:
ОРС ЛЕСКОВАЦ
П. Ђукића 18,
(Пош.фах 7)
16000 Лесковац
Директор ДРЛ Морава
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