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РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА 

Датум: 03.08.2021 године. 
 
 

ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА РСВ 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 
Поштовани спортски пријатељи,  
 
На прагу смо нове такмичарске сезоне, дванаесте по реду лиге млађих категорија, у формату 
који вам је већ свима добро познат. 
 
Пре свега желимо да се захвалимо свим клубовима са територије Војводине, који годинама 
улажу напоре, вољу и енергију у раду са децом, и омогућавају да заједнички спроводимо 
најмасовније рукометно такмичење на нивоу територије Србије. 
 
Рукометни Савез Војводине, са поносом истиче вашу максималну посвећеност раду са децом, 
примењивањем дугогодишњег искуства и квалитетног рада и омогућавању великом броју деци 
да се баве спортом. 
 
Стога смо сигурни да смо заједничког става, да је Лига Млађих Категорија један од најснажнијих 
разлога максималне посвећености раду сваког од нас, коме је поверена ова част, да буде део 
једног овако масовног пројекта, у коме пре свега, ћемо деци да омогућимо да заволе наш спорт 
и уживају у њему, и уједно очувамо рукометни идентитет Војводине, која деценијама ствара 
врхунске рукометне спортисте и репрезентативце Србије.  
 
Овим путем желимо да вас обавестимо о отварању пријава за ЛМК РСВ за сезону 2021/2022, 

као и роковима, условима пријава, првобитним информацијама пропозиција и система 

такмичења у складу са  Пропозицијама Такмичења Млађих Категорија РСС за сезону 

2021/2022. 

Уједно вас обавештавамо, да заказујемо радни састанак са тренерима млађих категорија свих 

клубова, који ће се одржати у Новом Саду, дана 24. августа 2021. године са почетком у 17.00 

ч у великој сали Спортског савеза Војводине, Масарикова 25, са жељом да се на њему 

представимо нови чланови Такмичарске Комисије РСВ, и уједно ближе и детаљније вас 

упознамо са пропозицијама и системом такмичења које ћемо спроводити на регионалном 

нивоу, након коначног броја пријављених екипа, а такође и договарати о подизању стандарда 

ЛМК РСВ, заједничког рада, и имплементирању такмичења и у мини рукомету, са циљем 

подизања рејтинга и престижног нивоа Лиге Млађих Категорија РСВ. 
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ТАКМИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА „ВОЈВОДИНА“ – сезона 2021/2022 

 Одлуком УО РСВ, Такмичарска Комисија РСВ као првостепени орган организује и 
спроводи Такмичење Млађих Категорија на територији Војводине. 

 Као и претходних година, Такмичење Млађих Категорија Војводине носи назив  
„ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ – ЛМК РСВ“. 

 

ПРИЈАВЕ ЛМК РСВ 

 Пријаве екипа по категоријама могу да се изврше достављањем ПРИЈАВЕ ЗА ЛМК РСВ 
путем електронске поште на: takmicarskakomisijarsv@gmail.com  
најкасније до 31.08.2021. године. 

 Клубови који су доставили Пријаву за Такмичење у редовним првенственим такмичењима 
и пријавили су екипу/екипе за ЛМК РСВ за текућу такмичарску сезону, потребно је да 
доставе и ПРИЈАВЕ ЗА ЛМК РСВ, ради употпуњавања потребних информација. 
 

 Клубови који не учествују у редовним првенственим такмичењима и нису добиле Дозволе 
за сезону, у обавези су да заједно са Пријавом за Такмичење, поднесу и молбу за 
добијање ДОЗВОЛЕ ЗА СЕЗОНУ, у складу са Правилником о Дозволи за сезону РСС. 

 

 Лиценцирање екипа, вршиће се у складу са Правилником о лиценцирању РСС од 
02.08.2021 године. Нов ОБРАЗАЦ 2, би требао бити доступан од понедељка 09. августа, 
када ћете бити у могућности да га преузмете. 

 Захтев за издавање лиценци  - ОБРАЗАЦ 2, са овером опште здравствене способности 
играча старијих од 16 година (за сваког играча млађег од 16 година и сваког тренера, 
доставља се оцена опште и посебне здравствене способности -ОБРАЗАЦ 14) се заједно 
са важећом полисом осигурања и списком осигураних лица доставља Такмичарској 
Комисији путем електронске поште takmicarskakomisijarsv@gmail.com 

 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА 

 ЛМК РСВ се спроводи за мушке и женске екипе у следећим узрасним категоријама: 

ДЕЧАЦИ: 
 М18 ( 2003. и млађи ) 
 М16 ( 2005. и млађи ) 
 М14 ( 2007. и млађи ) 
 М12 ( 2009. и млађи ) 

 
ДЕВОЈЧИЦЕ: 

 Ж18 ( 2003. и млађе ) 
 Ж16 ( 2005. и млађе ) 
 Ж14 ( 2007. и млађе ) 
 Ж12 ( 2009. и млађе ) 

 
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 

 ЛМК РСВ ће се спроводити у терминима, који ће након пријава екипа и у зависности од 
броја пријављених екипа, бити утврђен Календаром такмичења.  

 Почетак лиге је предвиђен за 18. септембар 2021 године. 

mailto:takmicarskakomisijarsv@gmail.com
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СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

 У складу са бројем пријављених екипа по узрасним категоријама, водећи рачуна о 
трошковима такмичења којима се клубови излажу, ЛМК РСВ 2021/2022 ће се спроводити из 
два дела, јесењи и пролећни део сезоне, по лига турнир систему. 

 Такмичење у ЛМК РСВ ће се спроводити у складу са чланом 6 Пропозиција такмичења 
РСС. 

 Све екипе, које узму учешће у такмичењу у првом делу сезоне, обавезне су да наставе 
такмичење и у другом делу, јер се ради о истој такмичарској сезони. Свако одустајање или 
иступање из такмичења, било да се ради о првом или о другом делу сезоне, ће повлачити 
дисциплинску одговорност и покретање дисциплинског поступка у складу са Дисциплинским 
правилником РСС. 

I - ЈЕСЕЊИ ДЕО – формирање такмичарских група 

Екипе према узрасној категорији ће бити подељене и сврстане у групе по географском 
принципу, како би путовања на турнире била што краћа. 
 

II -  ПРОЛЕЋНИ ДЕО – формирање Супер лиге и Прве лиге 
СУПЕР ЛИГА -  најбоље пласиране екипе из првог дела ће оформити јединствену Супер 

лигу. 
ПРВА ЛИГА -  преостале екипе, заједно са екипама које буду новопријављене ће 

оформити Прву лигу, која ће у зависности од броја екипа и места одакле 
долазе, бити подељена у групе. 

 По завршетку пролећног дела, Супер и Прве лиге, у свим узрасним категоријама ће бити 
организовани финални турнири на којим ће се утврдити коначни пласмани и уручити 
пехари, медаље, као и награде за најбоље појединце. 

 За организацију (техничко домаћинство) финалних турнира ће бити расписани конкурси, 
након чега ће бити донете одлуке о домаћинима. 

НАКНАДЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 

 Годишња чланарина/котизација по екипи износи 3.000,00 динара и измирује се до 
31.12.2021. године.  
Уколико неки клуб има више од две екипе у такмичењу, годишњу котизацију ће платити 
само за две екипе. 

 Чланарина/котизација за одиграну или службеним резултатом регистровану утакмицу 
износи 1.500,00 динара (по утакмици) и измирује се пре почетка турнира, уз достављање 
доказа о уплати, који се предаје делегату турнира. или најкасније првог радног дана по 
одигравању турнира, путем електронске поште: office@rsv.co.rs. 

 За годишњу чланарину/котизацију као и за чланарину/котизацију за одиграну или 
службеним резултатом регистровану утакмицу, издаваће се рачуни, а плаћање ће се 
вршити ИСКЉУЧИВО БЕЗГОТОВИНСКОМ УПЛАТОМ (преко текућег рачуна клуба или 
спонзора),  на рачун Рукометног Савеза Војводине  бр. 340-1943-18, Ерсте Банк А.Д. 

 Лиценцирање је бесплатно, осим издавања накнадних и хитно накнадних лиценци, у 
складу са одлуком УО РСС о висини чланарине од 02.08.2021 године. 
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ПРАВО НАСТУПА 

 
 Право наступа у ЛМК РСВ  имају само лиценирани играчи, рукометни и медицински 

радници и тренери. 
 Без лиценцираног тренера са дозволом за рад одговарајућег нивоа, клубу неће 

бити дозвољен наступ на утакмици ЛМК РСВ. 
 На једној утакмици у ЛМК РСВ  за једну екипу може да наступи највише 16 играча, 

односно играчица. 
 

 
За све потребне информације, можете нам се обратити путем електронске поште 
takmicarskakomisijarsv@gmail.com или на бројеве телефона  
Тања Медвед     062/842-74-55 
Дејан Марковић  063/882-72-96. 
 

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА РСВ 

 

Прилог:  
 
Образац ПРИЈАВЕ ЗА ЛМК РСВ 
Образац Молбе за Дозволу РСС 
ОБРАЗАЦ 2 - Захтев за издавање лиценци  
ОБРАЗАЦ 14 - Оцена опште и посебне здравствене способности 
Правилник о дозволи РСС 
Пропозиције Такмичења РСС 

Пропозиције ТМК РСС 2021/2022 
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