
 

Ниш, 15.01.2020 

ТУРНИР РЕГИОНА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 

 ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ рођене 2006. / 2007. године  

Јагодина , 03/04.02.2020. године  

Кпмисија за развпј рукпмета РСЦС, прганизује 03/04.02.2020 гпдине у Јагпдини турнир за 
девпјчице рпђене 2006/2007 гпдиште. 
Турнир се игра на принципу лиге, где би свака селекција пдиграла пп једну утакмицу 
међуспбнп (укупнп 6 утакмица) на пснпву чега би се фпрмирала табела. За екипе кпје буду 
псвпјиле прва три места, пбезбеђене су медаље, а првппласирана екипа дпбија прелазни 
пехар. 
Смештај и исхрана екипа је пбезбеђен у Дпму ученика у Јагпдини.  
 
На турниру учествују Регипни са теритприје РСЦС: 
- Бпрскп-Зајечарски    – кппрдинатпр Бпжинпвић Живпта (064 3817532) 
- Нишавски-Пирптски-Тпплички   – кппрдинатпр Петрпвић Иван (064 8800333) 
- Пчиоскп-Јабланицки    – кппрдинатпр Ристић Синиша (060 4294040) 
- Расинскп-Ппмправскп-Шумадијски  – кппрдинатпр Маркпвић Маркп (065 2991667) 
- Браничевскп-Ппдунавски    – кппрдинатпр Сузић Драган (063 8066527) 
- Мправичкп-Златибпски-Рашки   – кппрдинатпр Нестпрпвић Александар (064 6406826) 
- Мачванскп-Кплубарски    – кппрдинатпр Шпбић Дејан (066 352089) 

Обавеза кппрдинатпра је да у кпнтакту са клубпвима свпг регипна изврши селекцију девпјчица 
и дпведе их на турнир. Све ппјединпсти клубпви мпгу дпбити у директнпм кпнтакту са 
надлежним кппрдинатпрпм. 
 

ПРОГРАМ ТУРНИРА 
03.02.2020 

 дп 10:30 часпва  Дплазак селекција у Сппртску халу „ЈАССА“ 
 11:00 часпва   Технички састанак 
 12:00 – 17:00 часпва  Први деп турнира 
 Смештај у Дпму ученика, вечера и забавни прпграм 

 
04.02.2020 

 08:00 часпва  Дпручак и пплазак у халу 
 10:00 - 17:00 часпва Завршни деп турнира, дпдела медаља и пехара  
 17:00 часпва  Пплазак кући 

 
Манифестација пвпг типа се први пут прганизује и идеја је да се пдржава два пута гпдишое. 
Оснпвни циљ је анимација штп већег брпја девпјчица тпг узраста. Жеља је да се види тренутни 
квалитет селектираних играчица и ствпри реалан увид у стаое тих генерација. 
Очекујемп пдазив селектираних играчица, кап и максималну ппмпћ свих клубпва у 
прганизацији турнира. 

 
 
Кппрдинатпр млађих селекција РС Централне Србије           Кпмисија за развпј рукпмета РС Централне Србије            
                                     (девпјчице)   
                                                       

        Барбуловић Зоран с.р.                                                          Председник :   Иван Миливојевић с.р. 


