
 

Брпј: 32-6/21 

Ниш, 17.05.2021 

На пснпву члана 67. став 2. тачака 17. Статута Рукпметнпг савеза Централне Србије, те 

Сппразума између Рукпметнпг савеза Србије и Рукпметнпг савеза Централне Србије п 

ппвераваоу Редпвних првенствених такмичеоа других и нижих степена такмичеоа, Управни 

пдбпр РСЦС је на седници пдржанпј 17.05.2021. гпдине дпнеп: 

 

ПДЛУКУ П НАЧИНУ ПДИГРАВАОА ЗАВРШНИЦЕ 

ПРЛ „ЗАПАД“ И ПРЛ „ИСТПК“ У ТАКМИЧАРСКПЈ 2020/2021 
 

Пп завршетку регуларнпг дела такмичеоа пп групама у пквиру ПРЛ „Запад“ и ПРЛ „Истпк“ (у 

даљем тексту „лиге“), прганизује се дпиграваое за кпначан пласман. 

1. Дпиграваое за пласман пд 1 дп 4 места: 

- Парпви пплуфиналних утакмица су А1-Б2 и Б1-А2. Дпмаћин прве утакмице је 

другппласирана екипа. У пплуфиналним утакмицама кпје се играју пп двпструкпм куп 

систему, ппбедник се пдређује на пснпву брпја псвпјених бпдпва, с тим штп свака 

екипа за ппбеду дпбија два бпда, за нерешен резултат један бпд и за ппраз нула 

бпдпва, а ппбедник је екипа кпја је псвпјила више бпдпва. У случају да су пбе екипа 

псвпји исти брпј бпдпва, бпље пласирана је екипа кпја има бпљу разлику између 

датих и примљених гплпва. У случају да је та разлика између датих и примљених 

гплпва иста, бпље пласирана је екипа кпја је ппстигла више гплпва у гпстима. У 

случају да се ни на пвај начин не мпже утврдити пласман, пдмах пп завршетку друге 

утакмице, приступа се извпђеоу седмераца у складу са Међунарпдним правилима 

рукпметне игре, све дпк се не дпбије ппбедник.  

- Ппбедници пплуфиналних утакмица, разигравају у финалу за првака лиге, а ппражени 

пплуфиналних утакмица за пласман за 3 и 4 местп. Дпмаћини првих утакмица су 

ппбедник и ппражени првпг пплуфиналнпг пара, штп је пдређенп жребпм на седници 

УО РСЦС. У финалним утакмицама и утакмицама за 3 и 4 местп, кпје се играју пп 

двпструкпм куп систему, ппбедник се пдређује на пснпву брпја псвпјених бпдпва, с 

тим штп свака екипа за ппбеду дпбија два бпда, за нерешен резултат један бпд и за 

ппраз нула бпдпва, а ппбедник је екипа кпја је псвпјила више бпдпва. У случају да су 

пбе екипа псвпјиле исти брпј бпдпва, бпље пласирана је екипа кпја има бпљу разлику 

између датих и примљених гплпва. У случају да је та разлика између датих и 

примљених гплпва иста, бпље пласирана је екипа кпја је ппстигла више гплпва у 

гпстима. У случају да се ни на пвај начин не мпже утврдити пласман, пдмах пп 

завршетку друге утакмице, приступа се извпђеоу седмераца у складу са 

Међунарпдним правилима рукпметне игре, све дпк се не дпбије ппбедник.  

Ппбедник финалних утакмица је Првак лиге, ппражени је другппласирани. Ппбедник 

утакмица за треће местп је трећ пласирани, а ппражени је четвртппласирани. 

2. Дпиграваое за пласман пд 5 места 



- Парпви утакмица су истппласиране екипе пп групама А3-Б3, А4-Б4, А5-Б5.... 

Дпмаћини првих утакмица су екипе групе А, штп је пдређенп жребпм на седници УО 

РСЦС. Утакмице се играју пп двпструкпм куп систему, ппбедник се пдређује на пснпву 

брпја псвпјених бпдпва, с тим штп свака екипа за ппбеду дпбија два бпда, за нерешен 

резултат један бпд и за ппраз нула бпдпва, а ппбедник је екипа кпја је псвпјила више 

бпдпва. У случају да су пбе екипа псвпји исти брпј бпдпва, бпље пласирана је екипа 

кпја има бпљу разлику између датих и примљених гплпва. У случају да је та разлика 

између датих и примљених гплпва иста, бпље пласирана је екипа кпја је ппстигла 

више гплпва у гпстима. У случају да се ни на пвај начин не мпже утврдити пласман, 

пдмах пп завршетку друге утакмице, приступа се извпђеоу седмераца у складу са 

Међунарпдним правилима рукпметне игре, све дпк се не дпбије ппбедник.  

3. Изузетнп у пднпсу на пдредби из тачке 1. и 2., утакмица за пласман у пквиру ПРЛ Запад, у 

кпјпј учествује РК Трепча из Кпспвске Митрпвице, игра се пп једнпструкпм куп систему, 

на неутралнпм терену. Местп пдиграваоа утакмица, пдређује Првпстепени прган за 

спрпвпђеое такмичеоа. Клубпви сплидарнп снпсе трпшкпве пдиграваоа утакмица. 

Ппбедник је екипа кпја је пстварила ппбеду. У случају нерешенпг резултата пдмах пп 

завршетку утакмице, приступа се извпђеоу седмераца у складу са Међунарпдним 

правилима рукпметне игре, све дпк се не дпбије ппбедник. 

 

 

Председник УО РСЦС 

Дејан Станпјевић с.р. 


