
 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

 Обавештавамо све клубове са територије Војводине да ускоро креће нова 

такмичарска сезона Лига млађих категорија. Почетак лиге је планиран за трећи викенд 

септембра, односно 15./16. септембар у зависности од броја пријављених екипа по 

узрасним категоријама. 

Према Пропозиција такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије, у 

сезони 2018/2019, такмичења ће се и на регионалним и на државном нивоу организовати 

у следећим узрасним категоријама: 

 

ДЕЧАЦИ: 

 М16 ( `02. и млађи ) 

 М14 ( `04. и млађи ) 

 М12 ( `06. и млађи ) 

 

ДЕВОЈЧИЦЕ: 

 Ж16 ( `02. и млађе ) 

 Ж14 ( `04. и млађе ) 

 Ж12 ( `06. и млађе ) 

 

Такмичење на територији региона СЕВЕР, организује и води Комисија за такмичења 

млађих категорија Рукометног савеза Војводине, на челу са Директором Владимиром 

Кнежићем. Такмичење, као и претходних година носи назив „ЛИГА МЛАЂИХ 

КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ – ЛМК РСВ“. 

 

Што се система такмичења тиче, он ће зависити од броја пријављених екипа, али 

ће се у сваком случају водити рачуна да такмичење буде са што мање трошкова, у смислу 

да се организује из два дела. 

 

У првом делу, који ће се играти на јесен, екипе ће бити подељене и сврстане у 

групе по гографском принципу, како би путовања на турнире била што краћа. 

Све екипе, које узму учешће у такмичењу у првом делу, обавезне су да наставе 

такмичење и у другом делу, јер се ради о истој такмичарској сезони. Свако одустајање 



или истпање из такмичења, било да се ради о првом или о другом делу сезоне, ће 

повлачити дисциплинску одговорност у складу са Дисциплинским правилником РСС. 

 

У другом делу, који ће се играти на пролеће, најбоље пласиране екипе из првог 

дела ће оформити Супер лигу, док ће преостале екипе, заједно са екипама, које буду 

новопријављене оформити Прву лигу. 

 

Супер лига ће бити јединствена, али ће се водити рачуна да трошкови путовања 

буду што рационалнији. 

Прва лиге ће, у зависности од броја екипа и места одакле долазе, бити подељена 

у групе, како би клубови из једне групе били „географско ближи“. 

По завршетку Супер, али и Првих лига 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. 

 

 

Трошкови приликом пријаве и одигравања ЛМК РСВ ће бити следећи: 

 годишња котизација по екипи износи 3.000,00 динара и измирује се до 

31.12.2018. године. Уколико неки клуб има више од две екипе у такмичењу, 

годишњу котизацију ће платити само за две екипе. 

 котизација за одиграну или службеним резултатом добијену утакмицу износи 

1.300,00 динара и измирује се на два начина: 

o уколико се врши готовинска уплата, иста се врши на самом 

турниру, уплатом делегату турнира, који за уплату издаје 

признаницу РСВ, 

o уколико се врши безготовинска уплата (преко текућег рачуна 

клуба или спонзора), иста се врши пре почетка турнира, уз 

обавезан доказ о уплати, који се предаје делегату турнира или 

најкасније првог радног дана по одигравању турнира, уз доказ о 

уплати који се доставља у седиште РСВ. 

 лиценцирање, као и накнадно лиценцирање је бесплатно, осим када клубови 

захтев пошаљу ПЕТКОМ (хитна лиценца), које се плаћа 250,00 динара по 

појединцу. 

 

 

Као и претходне сезоне, све екипе морају да имају бар једног тренера, који 

испуњава услове за лиценцирање, како би и комплетна екипа могла бити лиценцирана, 

јер је то један од услова. Када су у питању екипе, које се пласирају у Супер лигу, исте 

морају обезбедити присуство лиценцираног тренера на свакој утакмици, уз толеранцију 

на два турнира, када Директор, на захтев клуба, може одобри наступ екипе без 

лиценцираног тренера, у складу са Пропозицијама такмичења РСС. 



Подсећамо све рукометне раднике, који се баве тренерским послом да искористе 

погодности Споразума о сарадњи између Рукометног савеза Војводине и Покрајинског 

секретаријата за спорт и медицину спорта и у кратком временском року стекну звање 

ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР, како не би имали препрека у даљем раду и учешћу у такмичењима. 

 

 

Пријављивање екипа за такмичење у некој од горе наведених категорија може да 

се изврши најкасније до 27.08.2018. године, на два начина: 

 путем е-маила: takmicarskakomisijarsv@gmail.com или  

 факса: 021/423-936.  

За све потребене информације, можете се обратити Директору ЛМК РСВ, 

Владимиру Кнежићу на телефон 064/88-27-296 или путем горе наведене адресе 

електронске поште. 

 Упоредо са пријавом, вршиће се и лиценцирање екипа, које ће се вршити по истом 

принципу, као и претходних сезона. 

 

 

У Новом Саду,           Комисија за такмичење млађих категорија РСВ 
30.07.2018. године 

mailto:takmicarskakomisijarsv@gmail.com

