
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 
 

            Обавештавамо све клубове Централне Србије и Косова и Метохије  
да је пријављивање за  такмичење  Лиге млађих категорија најкасније 
до недеље 31.01.2021 у 24 сати. Почетак се планира за 20/21. 
фебруар. 
Билтен са групама и датумима одигравања биће објављен 01.02.2021 
године најкасније до 12 часова. 
        Према Пропозиција такмичења млађих категорија Рукометног 
савеза Србије, у сезони 2020/2021, такмичења ће се и на основном 
нивоу организовати у следећим узрасним категоријама: 
 

 ДЕЧАЦИ:  
 

 М16 ( 2004. и млађи ) 

 М14 ( 2006. и млађи ) 

 М12 ( 2008. и млађи ) 
 
 

 ДЕВОЈЧИЦЕ:  
 

 Ж16 ( 2004. и млађе ) 

 Ж14 ( 2006. и млађе ) 

 Ж12 ( 2008. и млађе ) 
 
 
 

      Такмичење на територији Централне Србије и Косова и Метохије , 
организује РСЦС а води Директор такмичења на основном нивоу 

http://rscs.rs/


РСЦС. Такмичење носи назив „ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ 
САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ и КОСОВА И МЕТОХИЈЕ – ЛМК РСЦС и КИМ“. 
      Система такмичења ће зависити од броја пријављених екипа, али 
ће се  водити рачуна да такмичење буде са што јефтиније , у смислу 
да се организује из два дела. У првом делу екипе ће бити подељене и 
сврстане у групе по територијалном принципу, како би путовања на 
турнире била што краћа. 
      У другом делу најбоље пласиране екипе из првог дела ће 
оформити Супер лигу ЦСиКИМ. По завршетку Супер ће се утврдити 
коначни пласмани и уручити пехари, медаље. 
      Трошкови приликом пријаве и одигравања ЛМК РСЦС и КИМ ће бити 
следећи:  годишња котизација по екипи износи  3000,00  динара и 
измирује се до почетка такмичења. Уколико неки клуб има више од две 
екипе у такмичењу, годишњу котизацију ће платити само за две екипе.  
котизација за одиграну или службеним резултатом добијену утакмицу 
износи 1200,00  динара и измирује се пре сваке утакмице,уз обавезан 
доказ о уплати, који се предаје делегату турнира или најкасније првог 
радног дана по одигравању турнира, уз доказ о уплати који се доставља у 
седиште РСЦС.  
      Лиценцирање, као и накнадно лиценцирање је бесплатно, осим када 
клубови  захтев пошаљу  ПЕТКОМ  (хитна  лиценца), које се плаћа 250,00 
динара по појединцу. 
      Све екипе морају да имају бар једног тренера, који испуњава услове за 
лиценцирање, како би и комплетна екипа могла бити лиценцирана, јер је 
то један од услова да на свакој утакмици буде присутан лиценцирани 
тренер.  
      Пријављивање екипа за такмичење у некој од горе наведених 
категорија може да се изврши  најкасније до  31.01.2021 . године, путем е-
маила: rscs.lmk@gmail.com .  
      За све потребене информације, можете се обратити путем горе 
наведене адресе електронске поште или на бр телефона 062/218-259. 
 
 
У Нишу                      ЛМК РСЦС и КИМ  

 
                                                                                                                 Далибор Ристић  


