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ТУРНИР ДАТУМ КОЛО 

1 12/13.03.2022 1. И 2. КОЛО 

2 02/03.04.2022 3. И 4. КОЛО 

3 17.04.2022 5. И 6. КОЛО 

4 07.05.2022 7. И 8. КОЛО 

5 14/15.05.2022 9. И 10. КОЛО 
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Супер лига                                  Аранђеловац 08.05.2022 (недеља) 

Време    5. и 6. коло Бр. утакмице 

10:00 СЛОГА БЕКАМЕНТ 1 

11:10 МЕТАЛАЦ МЕДИЦИНАР 2 

12:20 БЕКАМЕНТ БОР РТБ 3 

13:30 МЕДИЦИНАР СЛОГА 4 

14:40 МЕТАЛАЦ БОР РТБ 5 



 

 

Супер лига                                  Бор 12.03.2022 (субота) 

Време                                        1. и 2. коло Резултат 

11:00 СЛОГА БОР РТБ 22:27(10:13) 

12:10 РАДНИЧКИ БЕКАМЕНТ ББ 00:10 сл рез 

13:20 МЕТАЛАЦ  МЕДИЦИНАР 24:24(14:15) 

14:30 СЛОГА РАДНИЧКИ 10:00 сл рез 

15:40 БОР РТБ МЕДИЦИНАР 16:21(09:13) 

16:50 БЕКАМЕНТ  МЕТАЛАЦ 33:25(20:12) 

Супер лига                                  Шабац 03.04.2022 (недеља) 

Време   3. и 4. коло Резултат 

10:00 МЕДИЦИНАР БЕКАМЕНТ 25:23(10:08) 

11:10 МЕТАЛАЦ СЛОГА 27:22(17:10) 

12:20 РАДНИЧКИ БОР РТБ 00:10 сл рез 

13:30 СЛОГА МЕДИЦИНАР 23:25(11:10) 

14:40 БОР РТБ БЕКАМЕНТ 24:22(11:10) 

15:50 РАДНИЧКИ МЕТАЛАЦ 00:10 сл рез 

 1 Медицинар 4 3 1 0 95 86 09 7 

 2 Бор РТБ 4 3 0 1 77 65 12 6 

 3 Металац 4 2 1 1 86 79 07 5 

     4 Бекамент 4 2 0 2 88 74 06 4 

     5 Слога 4 1 0 3 77 79 -02 2 

     6 Раднички 4 0 0 4 00 40 -40 0 



 

   

 
1. ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА 

 Екипе учеснице обавезне су да на име чланарине за такмичење уплате по 1.500,00 

динара за сваку одиграну или службеним резултатом добијену утакмицу на текући 

рачун РС Централне Србије број: 105-3561-16.

  Уплата се врши искључиво безготовински (на текући рачун), а сврха уплате је 

чланарина за такмичење

 Екипе учеснице су дужне да се придржавају одредби Правилника о организацији и 

одигравању рукометних утакмица и сатнице, уз обавезу да у хали буду најкасније сат 

времена, пре почетка утакмице (нарочито, ако се нека утакмица не одигра)

 Попуњен образац 5. (састав екипе), представници екипа дужни су да доставе

делегату/контролору најкасније 30 минута пре утакмице своје екипе. 

2. ОБАВЕЗЕ КЛУБА ОРГАНИЗАТОРА ТУРНИРА 

 Клуб организатор турнира (домаћин) обавезан је да обезбеди главног дежурног, лице 

задужено за куцање записника, записничара и мериоца времена и дежурног 

медицинског радника.

 Присуство дежурног медицинског радника је обавезно за све време одигравања 

утакмица на турниру. У случају да дежурни медицински радник буде принуђен да 

напусти терен, утакмица ће бити привремено прекинута до повратка истог или 

обезбеђивања његове адекватне замене.

3. ОБАВЕЗЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

 Сва службена лица су у обавези да у спортску халу у којој се одиграва турнир дођу 

најкасније сат времена, пре почетка прве утакмице. 

 Таксе службених лица су једнаке за судије, делегата, контролора и износе 400,00 

динара за сваку утакмицу, а наплата путних трошкова је у складу са Одлуком о висини 

и начину исплате трошкова службених лица. 

 Службена лица су обавезна да спецификацију трошкова заједно са признаницом, 

попуњеним и потписаним путним налогом уз прилог рачуна за гориво и путарине,  

као и са свим осталим подацима (адреса, ЈМБГ, текући рачун, радни статус) предају 

делегату турнира, који ће даље проследити на адресу: Далибор Ристић 

Партизанска ¼ 12000 Пожаревац, како би се извршила рефундација трошкова 

службених лица на достављене текуће  рачуне. 

 Делегати турнира су обавезни да поступају по УПУТСТВУ ЗА ДЕЛЕГАТА ТУРНИРА, који 

се налази на сајту www.rscs.rs - млађе категорије. 

http://www.rscs.rs/


 

4. ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ЛИЦЕНЦИРАЊУ 

 У такмичењима млађих категорија играчи регистровани по основу двојне 

регистрације могу да се лиценцирају под условом да се екипа матичне спортске 

организације није укључила у такмичење у тој узрасној категорији.

 Да би тренер био лиценциран, потребно је да поседује Дозволу за рад нивоа I .

5. ИЗВОД ИЗ ПРОПОЗИЦИЈА 

 Утакмице се играју по двоструком бод систему. На крају регуларног дела, по 2 екипе 

из сваке групе избориће пласман у Супер лигу - укупно 6 екипа. Утакмице Супер лиге 

играће се по двоструком бод систему и 4 првопласиране екипе из Супер лиге 

избориће пласман на Државно првенство.

 Право наступа имају само лиценцирани играчи, рукометни и медицински радници и 

тренери, уз поседовање чланске карте РСС или одштампане ИД картице.

 Клубу који на утакмици нема лиценцираног тренера неће бити  дозвољен  

наступ, а клуб ће бити кажњен у складу са одредбама ДП РСС

 Утакмице се играју у трајању од 50 минута (2X25) са 5 минута одмора између два 

полувремена

 Свака екипа има право на 3 (три) екипна тајм-аута

 Утакмице се играју лоптом величине 2

 Искључење на временску казну траје 2 (два) минута

 На почетку утакмице, екипа А (из записника) је на десној половини терена, гледајући 

са записничког стола, док прво почетно бацање има екипа Б. На почетку другог 

полувремена, обавезна је промена страна.

6. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 У случају да се из оправданих разлога време или дан турнира мора променити, клуб 

организатор турнира (домаћин) обавезан је да о томе обавести Директора ТМК 

најкасније до среде до 20 часова, а након тога и све клубове учеснике и служебена 

лица турнира. У супротном, биће покренут дисциплински поступак против клуба 

организатора.

 Екипa којa жели да буде организатор турнира календаром такмичења предвиђен за 

неко од наредних кола могу да се пријави електронском поштом на 

rscs.lmk@gmail.com

 Све информације у вези са ТМК Централне Србије и Косова и Метохије саопштавају 

се, искључиво, путем електронске поште rscs.lmk@gmail.com и интернет-сајта РСЦС 

www.rscs.rs.

 У случају потребе или недостатка информација, представници клубова могу да се 

обрате Далибору Ристићу на телефон 062/218-259 током целог дана.

ЛМК ЦС КиМ 

Далибор Ристић 
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