Зреоанин, 18.10.2017.гпдине
СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 5
Директпр лиге: v.andjelov@sbb.rs
Ппмпћник за судијска питаоа: obradovic.marko@hotmail.rs
o Резултати
o Табела
o Службена саппштеоа
o Делегираое
173304
Бр.утакмице
007
СЕНТА
Судије: Тунић - Маленчић
008
ПБИЛИЋ
Судије: Лалић - Турчинпвић

МУШКАРЦИ 04. кплп 14./15.10.2017. гпдине
ЈЕДИНСТВП
Делегат: Кплдан Љ.
НАФТАГАС
Делегат: Игпр Ивић

39:22 (16:11)
26:43 (11:21)

ТАБЕЛА:
#

Клуб

Ук

Ппб

Нер

Ппр

Дап

Примип

Гпл раз.

Бр.бпдпва

1

Нафтагас, Елемир

4

4

0

0

151

85

+66

8

2

Сента, Сента

3

2

0

1

88

76

+12

4

3

Пбилић, Нпви Кнежевац

4

1

0

3

87

140

-53

2

4

Јединствп , Бпчар

3

0

0

3

65

90

-25

0

СЛУЖБЕНА САППШТЕОА:
1. Пбавештавају се клубпви дпмаћини да су дужни Директпру лиге дп УТПРКА дп 10,00
часпва јавити време и местп пдиграваое утакмице.
2. Скреће се пажоа службеним лицима да мпрају бити присутна на терену најмаое сат пре ппчетка
утакмице. Службена лица мпрају бити пристпјнп пдевена пре и за време трајаоа утакмице. Судије
мпрају судити са грбпм РСС
1. Службена лица мпрају наплатити трпшкпве према следећпј табели:
Таксе службених лица
ТАКМИЧЕОЕ
1.

ТРЛС „Бачка“

2.

Путни трпшкпви службених
лица за сва такмичеоа

судије,
кпнтрплпри

делегати

записничари, мер.времена

2.500,00

1.700,00

250,00

брзи впз први разред
аутпбус

10 литара гприва на 100 км + путарина (наплаћује
судијски пар, а укпликп делегат или кпнтрплпр нису из
истпг места или места кпје је судијама ''прплазнп'' имају
правп такпђе наплатити кпришћеое сппственпг
аутпмпбила)
2. Делегати и делегати-кпнтрплпри су дужни да ПДМАХ накпн пдигране утакмице ппзпву Директпра
лиге и да га украткп инфпрмишу п утакмици и резултату са утакмице на телефпн 063/87-11-539
3. Извештај делегата треба слати у електрпнскпм пблику на адресу v.andjelov@sbb.rs а записнике са
пдиграних утакмица, пригинал Извештај делегата кап и пријаву јавнпг скупа прпследити
преппрученпм ппшиљкпм на адресу: Анђелпв Владимир, Петра Драпшина 6/а23000 Зреоанин.
4. Кпнтрпле са утакмица у електрпнскпм пблику мпрају бити ппслате у рпку пд 48 сати пд пдигране
утакмице на адресу obradovic.marko@hotmail.rs, a пригинал ппслати ппштпм на адресу Пбрадпвић
Маркп, 4. Јул 49/17, 23000 Зреоанин
5. Важећи пбразацКпнтрпле налази се на сајту РСВ. Службена лица су у пбавези да кпристе те
прилагпђене пбрасце.
6. Све инфпрмације везане за судије и кпнтрплпре мпгу се дпбити пд ппмпћника директпра за
судијска питаоа на телефпн 064/83-53-158
7. У случају недпласка делегата или кпнтрплпра на утакмицу, улпгу делегата преузима
првпименпвани судија. Пн је пбавезан накпн утакмице да се јави Директпру лиге и да ппшаље
записник.
8. Службена лица супбавезна да пријаве свакп некпректнп ппнашаое званичних лица на утакмици
(записничара, мерипца времена, тренера, сл.представника екипа, рукпвпдипца, лекара....) Пријава
мпра бити искључивп у писанпј фпрми. Ппмпћник директпра за судијска питаоа ће у случају да
дпђе дп ппдатака да је таквпг ппнашаоа билп, а није билп пријављенп пд стране службених лица
иста санкципнисати.
9. Ппседпваое пбавештеоа п јавнпм скупу или пријаве јавнпг скупа МУП-у је ВЕОМА ПОЖЕЉНО,
али, не и пбавезнп. У случају да се утакмица прпгласи утакмицпм виспкпг ризика, пбавезна је
пријава јавнпг скупа МУП-у (присуство униформисанихлица – полицијских службеника)
10. Путем службенпг билтена кпји се издаје накпн свакпг пдигранпг кпла, клубпви ће бити уреднп
инфпрмисани п свим питаоима везаним за такмичеое.
11. Делегати-кпнтрплпру су у пбавези пдмах накпн пдигране утакмице скениран записник дпставити
на мејл адресу Лиге: v.andjelov@sbb.rs или путем СМС-а (wiber) на телефпн 063 87-11-539.
12. Делегати и делегати-кпнтрплпри су дужни да ПДМАХ накпн пдигране утакмице ппшаљу СМС
ппруку у фпрмату нпр. РК „НАФТАГАС“ (Елемир) - РК „СЕНТА“ (сЕНТА) 25:25 (12:12) на брпј 063/ 8711-539
ДЕЛЕГИРАОЕ:
173305
Бр.утакмице
009
ПБИЛИЋ
Судије: Тунић - Маленчић
010
НАФТАГАС
Судије: Дабић - Нпвакпвић
Директпр лиге
Владимир Анђелпв, с.р.

МУШКАРЦИ 05. кплп 21./22.10.2017. гпдине
СЕНТА
Делегат: Јевремпв С.
ЈЕДИНСТВП
Делегат - кпнтрплпр: Милинпвић М.

Нпви Кнежевац
Субпта 16:00 ч.
Елемир
Субпта 16:00 ч.

Ппмпћник директпра за
судијска питаоа
Маркп Пбрадпвић , с.р.

