ОБАВЕШТЕЊЕ
Сходно Систему такмичења, Календару и распореду Лиге млађих категорија
Рукометног савеза Војводине за такмичарску сезону 2020/2021, обавештавамо све
рукометне клубове, као и остале заинтересоване, да Такмичарска комисија Рукометног
савеза Војводине, као првостепени орган за спровођења Лиге млађих категорија Рукометног
савеза Србије на основном нивоу, односно Лиге млађих категорија Рукометног савеза
Војводине расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за домаћина – техничког организатора

Завршног турнира ЛМК РСВ за ДЕВОЈЧИЦЕ (Ж16), који ће се
одржати у недељу 28.02.2021. године.
Право учешћа на конкурсу имају сви рукометни клубови са територије Војводине, који
су учествовали у овогодишњој ЛМК РСВ, сви општински, међуопштински и окружни
рукометни савези, као и општине и градови са територије Војводине.
Кандидатуре слати искључиво путем електронске поште на адресу:
takmicarskakomisijarsv@gmail.com .
Домаћин - технички организатор финалног турнира треба да обезбеди следеће
услове, и да то наведе у својој пријави:
· спортску дворану за одигравање турнира,
· пријаву јавног скупа,
· присуство редарске службе,
· одговарајућу просторију у спортској дворани или другом објекту у близини дворане
за одржавање техничког састанка уочи почетка турнира,
· све услове предвиђене у Пропозицијама такмичења,
· рачунар са интернетом и штампач у службеној просторији,
· лице задужено за израду записника утакмица,
· два лица задужена за вођење семафора и записника (записничар и мерилац
времена),
· официјалног фотографа, који ће по упутству од Комисије за такмичење РСВ израдити
одређени број фотографија (у дигиталном запису),
· live-stream утакмица,

· исхрану и конзумацију пића за службена лица и званичнике Савеза,
· исхрану и конзумацију пића за све играче, тренере и рукометне раднике,
· списак рукометних радника и других особа, који би учествовали у организацији
такмичења,
· предлог свечаног затварања турнира са доделом награда и признања најуспешнијим
екипама и појединцима (затварање турнира и додела признања је у ингеренцији Комисије за
такмичење РСВ, с тим да потенцијални домаћин турнира може предложити особе које би
доделиле поједине награде),
· друге податке које подносилац пријаве сматра битним, а који нису напред наведени
Рок за подношење кандидатура је 05.02.2021. године!

У Новом Саду,
28.01.2021. године

Комисија за такмичење РСВ

