РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА
Датум: 12.09.2022 године.

ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА РСВ
ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани спортски пријатељи,
Након пристиглих пријава за такмичење Лиге млађих категорија Војводине, овим путем вас
обавештавамо о формираним групама према узрасним категоријама у обе конкуренције, као и
систему такмичења које ће се спроводити у сезони 2022-2023.
ТАКМИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА „ВОЈВОДИНА“ – сезона 2022/2023
 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 ВОЈВОДИНЕ – ЛМК РСВ“.
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.
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИГРАЧА ЗА ЛМК РСВ
 Лиценцирање екипа, вршиће се у складу са Правилником о лиценцирању РСС од
17.06.2022 године.
 Нов ОБРАЗАЦ 2 вам достављамо у прилогу, а такође га можете преузети са сајта РСС
https://rss.org.rs/files/31/Obrasci.zip
 Попуњен захтев за издавање лиценци за играче - ОБРАЗАЦ 2 се доставља на оверу
специјалисти спортске медицине, а ако га здравствена установа нема, онда специјалисти
интерне медицине, педијатрије, медицине рада или опште медицине.
 За тренере, ОБРАЗАЦ 14 оцена опште и посебне здравствене способности се доставља
на оверу специјалисти спортске медицине, а ако га здравствена установа нема, онда
специјалисти интерне медицине, медицине рада или опште медицине.
 Захтев за лиценцирање, ОБРАЗАЦ 2 и ОБРАЗАЦ 14, као и важећа полиса осигурања и
списка осигураних лица се доставља Такмичарској Комисији путем електронске поште
takmicarskakomisijarsv@gmail.com НАЈКАСНИЈЕ ДО 16. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ.
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА
 ЛМК РСВ се спроводи за мушке и женске екипе у следећим узрасним категоријама:
ДЕЧАЦИ:
М16
М14
М12

( 2006. и млађи )
( 2008. и млађи )
( 2010. и млађи )

ДЕВОЈЧИЦЕ:
Ж16
Ж14
Ж12

( 2006. и млађе )
( 2008. и млађе )
( 2010. и млађе )

 Једна екипа може да пријави и лиценцира највише 2 старија играча до годину дана, у
категорији у којој пријављује екипу за такмичење. У том случају стиче статус екипе „ван
конкуренције“ и све утакмице те екипе ће бити регистроване резултатом 10:0 у корист
противничке екипе.
 Екипе које се пре почетка такмичења пријаве за статус „ван конкуренције“, тај статус не
мењају до краја такмичења, без обзира да ли ће на некој утакмици наступати без старијих
играча.
 Такође, уколико нека екипа пријави статус „ван конкуренције“ након што је такмичење
отпочело, постигнути резултати из свих предходно одиграних утакмица те екипе се бришу и
региструју се резултатом 10:0 у корист противничке екипе.
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
 ЛМК РСВ ће се спроводити у терминима утврђеним Календаром такмичења који вам
достављамо у прилогу, а можете га наћи и на сајту РСВ у одељку ТАКМИЧЕЊА - ЛМК РСВ.
 Почетак такмичења је предвиђен:
М-12
СУБОТА
- 24.09.2022
Ж-12
НЕДЕЉА
- 25.09.2022
М-14
СУБОТА
- 01.10.2022
Ж-14
НЕДЕЉА
- 02.10.2022
М-16
СУБОТА
- 08.10.2022
Ж16
НАКОН ДОГОВОРА СА КЛУБОВИМА
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
 У складу са бројем пријављених екипа по узрасним категоријама, водећи рачуна о
трошковима такмичења којима се клубови излажу, ЛМК РСВ 2022/2023 ће се спроводити из
два дела, јесењи и пролећни део сезоне, по лига-турнир двокружном 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.
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I - ЈЕСЕЊИ ДЕО – ФОРМИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКИХ ГРУПА
Екипе према узрасној категорији ће бити подељене и сврстане у групе по територијалној
распоређености, како би путовања на турнире била што краћа. Разигравање по групама се
игра по двокружном бод систему.
II - ПРОЛЕЋНИ ДЕО – ФОРМИРАЊЕ СУПЕР ЛИГЕ И ПРВЕ ЛИГЕ
СУПЕР ЛИГА - најбоље пласиране екипе из првог дела групне фазе ће оформити
јединствену Супер лигу у којој ће се разигравати за пласман на државно
првенство.
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.
 Првостепени орган за спровођење ЛМК ВОЈВОДИНЕ (ТК РСВ), на основу пријава по
претходно расписаном јавном конкурсу, најкасније 30 дана пре одржавања финалних
турнира, доноси одлуку о техничким организаторима ЛМК ВОЈВОДИНЕ финалних турнира
Супер и Прве лиге, осим ако Управни одбор РСВ не одлучи другачије.
 ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО - Право и обавезу да учествују у ТMK на државном нивоу
(Државно првенство), имају све екипе спортских организација који су то право стекле на
основу пласмана у такмичењу на регионалном нивоу.

За све потребне информације, можете нам се обратити путем електронске поште
takmicarskakomisijarsv@gmail.com или на број телефона - Ања Пантић 063/882-72-96.
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