СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА
(СУДИЈАМА, ДЕЛЕГАТИМА И КОНТРОЛОРИМА)
УЧЕСНИЦИМА У ТАКМИЧЕЊУ
ТРЕЋЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА „ЗАПАД“

Поштоване колеге,
Као што је и добар обичај, желимо да Вам се обратимо уочи почетка
такмичења у Трећој рукометној лиги Војводина „Запад“ (ТРЛВ-З) у новој
такмичарској сезони. Превасходна намера овог обраћања је жеља и молба
коју Вам упућујемо, у намери да сви заједно допринесемо регуларности и
успешном спровођењу такмичења, које је у сваком случају стратешки
најзначајније за развој и напредак рукомета у Републици Србији и уједно ''под
највећом лупом'' јавности, као и свих чланова рукометне организације.
Посебне околности којима су, услед епидемије вируса ковид-19, цело
друштво па тако и рукомет били изложени, а које су озбиљно нарушиле
тренажно такмичарске активности, проузроковале су такође и одређене
организационе проблеме, па тако сви жељно и са нестрпљењем очекујемо
враћање нашег спорта у нормалне животне токове.
Свакако да нам је свима намера да такмичење протекне у најбољем реду, и
због тога све судије, делегати и контролори као неутрални учесници у
такмичењу треба свој посао да обаве на најбољи могући начин.
Због тога су очекивања високог учинка судија, делегата и контролора сасвим
реална.
Оно што се од судија, делегата и контролора уобичајено очекује, то је да буду
објективни, доследни, непристрасни, и да својим квалитетом рада и знања
допринесу да организација и спровођење такмичења буду на највишем
могућем нивоу, као и да само такмичење протекне у спортском духу, а да на
крају титулу освоји стварно најбоља екипа.

Са свим потребним актима и обрасцима имаћете већ прилике да се упознате
обзиром да су објављена на званичном сајту Рукометног савеза Војводине, те
Вас у том смислу молимо да пажљиво проучите сва акта и пратећа документа
ТРЛВ, како бисте на ваљан начин обавили дужност.
Оно што бисмо посебно желели да наведемо, а што се очекује од службених
лица је, пре свега:
Када су судије у питању
✓ Да добро познају Правила рукометне игре, и да воде рачуна о
сталности добре физичке припремљености,
✓ Да воде рачуна о сопственом понашању, како на терену, тако и у
свакодневном животу и на друштвеним мрежама,
✓ Да буду максимално посвећени судијском позиву,
✓ За време такмичења, приликом обављања дужности, да имају чврст и
достојанствен став, али да при том буду пријатни и љубазни, уз
одговарајућу дозу самоконтроле,
✓ Да у припреми за поједине утакмице имају у виду да је основни
предуслов за успешно суђење одговарајући приступ и добра
концентрација
✓ Да се у потпуности придржавају норми Кодекса понашања,

Када су у питању делегати и контролори
✓ Да буду непристрасни и објективни, да уживају поверење како судија
тако и званичника клубова, приликом обављања ове веома одговорне
дужности,
✓ Да се према
свим сарадницима
(судијама,
службеним
представницима клубова, медицинском особљу, особама задуженим за
безбедност) опходе и да им се обраћају са дужним поштовањем и
уважавањем, да их посматрају као себи равне, а посебно у спортским
објектима у којима се играју поједине утакмице,
✓ Да буду ревносни и савесни у обављању своје дужности,
✓ Да увек имају у виду да су на самим утакмицама званични
представници рукометне организације, те да се у складу са тим понашају
примерено, а у разговору са другим лицима да ставове уопштено о
рукометном спорту, којег су и сами део, износе у позитивном светлу,
✓ Да својим опсервацијама на утакмицама поспеше рад такмичарских
органа, у том смислу што ће се потрудити да пажљиво забележе сва
дешавања и о њима исцрпно и непрећутно обавесте такмичарске
органе,

✓ Да без задршке
користе
сопствена
искуства у решавању
''проблематичних''
ситуација, и комуникативношћу реше могуће
зачкољице,
✓ Да преузму одговорност у одсудним ситуацијама, те да се нађу на
помоћи судијама у свакој прилици,
✓ Да се у потпуности придржавају норми кодекса понашања;

Посебне обавезе судија
✓ Да након завршене утакмице позову помоћника директора за судијска
питања и да га кратко информишу о утакмици на мобилни 063/533-762.

Посебне обавезе делегата и контролора
✓ Да након завршетка утакмице пошаљу резултат утакмице путем СМС
поруке на број 062/888-92-80 у формату ТРЛВЗ (број утакмице) резултат
Пример: ТРЛВЗ 007 22:21 (11:10),
✓ Да након завршетка утакмице позову директора лиге и да га кратко
информишу о утакмици,
✓ Да закључен записник са утакмице скенира апликацијом CamScan и исти
пошаље путем апликације Viber на број 062/888-92-80,
✓ У прва три кола делегати и контролори су дужни да уради преглед
спортске дворане (терена) и да све упишу у Образац 1.
✓ Делегати и кoнтрoлoри дужни су да првoг раднoг дана, накoн oдигране
утакмице, дoставе ЗАПИСНИК са oдигране утакмице, ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА
и oсталу дoкументацију, препoрученoм пoшиљком на адресу: Велибор
Новаковић, Петра Кочића бр.20, 22321 Љуково (са назнакoм ЗА ТРЛВ
„ЗАПАД“). Такође је потребно исте обрасце доставити и путем
електронске поште (3.zapad@rsv.co.rs),
✓ Делегати су дужни да у истој електронској поруци у којој шаљу
попуњен Извештај делегата са одигране утакмице (образац број 11),
тај извештај (као копију у електронској поруци) доставе на адресу
Стручне комисије ЗД РСС (skdelegati@gmail.com).
Посебно је важно да имате у виду последње установљена тумачења и
упутства за примену ИХФ Правила рукометне игре, која имају јасну поруку за
актере утакмице, а за која играчи, тренери и гледаоци још увек нису
припремљени да их у потпуности разумеју, па је улога службених лица,
између осталог, да им на најбољи начин представе тумачења и упутства, како
не би долазило до нејасноћа и евентуалних накнадних приговора и жалби.

Таксе за службена лица у ТРЛВ за сезону 2021/2022

Судије
Контролори
Делегати
Записничар/мерилац
Путни трошкови

Мушке утакмице
Женске утакмице
2.500,00 Дин.
2.500,00 Дин.
1.700,00 Дин.
250,00 Дин.
➢ брзи воз први разред
➢ аутобус
➢ 10 литара горива на 100 км + путарина
(наплаћује судијски пар, а уколико делегат
или контролор није из истог места или места
које је судијама ''пролазно'', има право
такође наплатити коришћење сопственог
аутомобила).

За сваку евентуалну помоћ или разјашњење директор ТРЛВ „Запад“ и
помоћник директора за судијска питања ТРЛВ „Запад“ стоје Вам на
располагању.
Уз најбоље жеље за успешну сезону, спортски Вас поздрављамо.

Помоћник директора
за судијска питања ТРЛВ „Запад“
Милан Репија, с.р.

Директор ТРЛВ „Запад“
Велибор Новаковић, с.р.

