
 
РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА 
Датум: 05.01.2023. године 
 

ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ  

                                                                          СЛУЖБЕНО САОПШТЕЊЕ 
 

Такмичарска комисија Рукометног савеза Војводине, као првостепени орган за спровођење Лиге млађих 
категорија Војводине у оквиру такмичења млађих категорија Србије,  

у складу са системом и календаром такмичења расписује: 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ  
за доделу домаћинства- техничког организатора ЗАВРШНИХ ТУРНИРА ЛМК РСВ  

 У КАТЕГОРИЈИ Ж16 
 

 

Учесници Јавног позива могу бити сви рукометни клубови са територије Војводине, општински, 
међуопштински и окружни рукометни савези као и општине и градови са територије Војводине.  
 

➢ Јавни позив траје до недеље 05. фебруара 2023. године. 
➢ Датум одржавања завршних турнира, недеља 12.02.2023 године, у термину од 09:00 до 14:00 ч. 
➢ Кандидатуре за техничког организатора слати на takmicarskakomisijarsv@gmail.com. 

 

Технички организатор Завршног турнира мора да ипуњава следеће услове: 
➢ Обезбеђивање спортске дворане рукометних димезија за одигравање турнира, која испуњава 

услове сходно Упутству о спортским објектима; 
➢ Придржавање одредби Правилника о организацији и одигравању утакмица; 
➢ Обезбеђивање присуства редарске службе; 
➢ Обезбеђивање одговарајуће просторије са компјутером са приступом интернету и штампач, за 

одржавање техничког састанка и припремање записника;  
➢ Озвучење за најаве екипа и проглашења у церемонијалном делу и службени спикер; 
➢ Обезбеђивање записничара, мериоца времена, дежурног медицинског радника за све утакмице на 

турниру; 
➢ Обезбеђивање фотографа и достављање по 6 фотографија у дигиталном формату са сваке 

утакмице РСВ на службени емаил (по једна фотографија сваке екипе и 4 фотографије из игре); 
➢ Обезбеђивање пијаће флаширане воде, 20 ком/ 0.5 лит. по екипи по утакмици; 
➢ Учешће у церемонијалном делу, затварање турнира и додела признања екипама и најбољим 

појединцима. 
Рукометни савез Војводине обезбеђује и испуњава следеће услове: 
➢ Покривање трошкова котизација за све клубове учеснике; 
➢ Покривање трошкова такси и путних трошкова свих службених лица (судије, делегат-контролор); 
➢ Обезбеђивање пехара, диплома, медаља за екипе и најбоље појединце; 
➢ Обезбеђивање присуства представника РСВ на церемонијалном делу турнира. 

 
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА РСВ 

mailto:takmicarskakomisijarsv@gmail.com

