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1. ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА РСС

Овим Пропозицијама утврђују се сви услови
такмичења мушких и женских клубова (екипа)
у свим лигама, као и број лига у оквиру сваког
степена такмичења, те број клубова у свакој
од лига, као и услови такмичења у Куп-у Србије
и друга значајна питања за спровођење свих
такмичења.

1. РЕДОВНА ЛИГАШКА ТАКМИЧЕЊА
Такмичарска 2014/2015
Мушке лиге
1. СУПЕР РУКОМЕТНА ЛИГА – 12 клубова
2. СУПЕР „Б“ РУКОМЕТНА ЛИГА – 12 клубова
3. ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА - 4 лиге: „Север“,
„Центар“, Запад“ и „Исток“ са по 12 клубова
4. ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА – 6 лиге: „Север“ – 14
клуба, „Центар“, „Златибор“, „Копаоник“,
„Исток“ и „Морава“ – до 12 клубова
5. ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА – 5 лиге: „Бачка“,
„Срем-Јужна Бачка“, „Банат“, „Јужни Банат“ и
„Центар“ – до 12 клубова

1. РЕДОВНА ЛИГАШКА ТАКМИЧЕЊА
Такмичарска 2014/2015
Женске лиге
1. СУПЕР РУКОМЕТНА ЛИГА – 12 клубова
2. МИНИ ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА – 8 клубова
3. ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА - 4 лиге: „Север“,
„Центар“, Запад“ и „Исток“ са по 12 клубова
4. ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА – 3 лиге: „Север“,
„Центар“ и „Морава“ – до 12 клубова
5. ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА – 2 лиге: „Бачка - Срем“
и „Банат“ – до 12 клубова

1. РЕДОВНА ЛИГАШКА ТАКМИЧЕЊА
Такмичарска 2015/2016
Мушке лиге
1. СУПЕР РУКОМЕТНА ЛИГА – 12 клубова
2. СУПЕР „Б“ РУКОМЕТНА ЛИГА – 12 клубова
3. ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА - 4 лиге: „Север“,
„Центар“, Запад“ и „Исток“ са по 12 клубова
4. ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА – 6 лиге: „Север“ – 14
клуба, „Центар“, „Златибор“, „Копаоник“,
„Исток“ и „Морава“ – до 12 клубова
5. ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА – 5 лиге: „Бачка“,
„Срем-Јужна Бачка“, „Банат“, „Јужни Банат“ и
„Центар“ – до 12 клубова

1. РЕДОВНА ЛИГАШКА ТАКМИЧЕЊА
Такмичарска 2015/2016
Женске лиге
1. СУПЕР РУКОМЕТНА ЛИГА – 10 клубова
2. СУПЕР „Б“ РУКОМЕТНА ЛИГА – 10 клубова
3. ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА - 4 лиге: „Север“,
„Центар“, Запад“ и „Исток“ са по 12 клубова
4. ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА – 3 лиге: „Север“,
„Центар“ и „Морава“ – до 12 клубова
5. ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА – 2 лиге: „Бачка - Срем“
и „Банат“ – до 12 клубова

2. КУП ТАКМИЧЕЊЕ
•

Рукометни Куп Србије за мушке и женске екипе је званично
такмичење свих рукометних клубова са територије
Републике Србије.

•

Право наступа у Куп-у имају играчи и играчице који су
регистровани у складу са Регистрационим правилником РСС
што се доказује чланском картом РСС.

•

На утакмицама Куп-а, играчи регистровани на основу двојне
регистрације могу да наступају само за матични клуб.

•

Победник у такмичењу за Куп стиче назив победника Куп-а
Србије.

•

Такмичење за Куп се реализује у два нивоа:
• Регионални
• Државни.

КУП НА РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ
• Такмичење на регионалном нивоу се одржава
на 4 (четири) такмичарске целине - Север,
Центар, Запад и Исток.
• Утакмице на регионалном нивоу одигравају се
по једноструком куп систему.

КУП НА ДРЖАВНОМ НИВОУ
• Такмичење на државном нивоу је завршница Куп
такмичења на територији Републике Србије и у
њему учествују 4 најбоље пласиране екипе у
такмичењу Супер лиге у предходној такмичарској
сезони и победници Куп такмичења на регионалном
нивоу.
• Утакмице ¼ финала на државном нивоу одигравају
се по двоструком куп систему.
• Завршница Куп-а на државном нивоу се одиграва
турнирски по једноструком куп систему, у којој
учествују победници ¼ финалних утакмица.

УПУТСТВО О СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА
• Овим упутством су дефинисани услови које морају
да испуњавају спортске дворане и отворени терени
за одигравање редовних такмичења.
• Упутство је првенствено намењено Директорима
Лига, обзиром да они региструју спортски терен и
издају дозволу за одигравање такмичења.
• На утакмицама редовних првенствених такмичења,
делегат односно контролор, је представник
Директора лиге и има дужност да врши комплетан
надзор над организацијом утакмице.

УПУТСТВО О СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА
• Без обзира што су дворана или отворени терен службено
регистровани, домаћин је обавезан да на свакој
утакмици осигура да сви услови наведени у Упутству о
спортским објектима на којима се играју утакмице РПТ
буду у целости испуњени, а утакмица ће почети када
судије утврде да постоје услови за нормалну игру.
• У случају да нешто од услова предвиђених Упутством о
спортским објектима није испуњено, делегат односно
контролор, је обавезан да о томе у свом извештај
извести Директора Лиге.

• Против делегата односно контролора, који не достави
истинит извештај, биће покренут дисциплински поступак
у складу са Дисциплинским правилником РСС.

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА
• Овим Правилником се прописују обавезе клубова и
службених
лица
приликом
организовања
и
одигравања утакмица редовних првенствених
такмичења и рукометног Куп-а Србије.
• Организацију поједине утакмице спроводи клуб
домаћин и то у складу са одредбама овог
правилника и Пропозиција такмичења и он је
обавезан да обезбеди све потребне услове за
нормалну игру.
• Испуњеност услова предвиђених овим Правилником
проверава делегат, односно контролор и о томе у
свом извештају обавештава Директора Лиге.

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА
• Представници оба клуба, сва службена лица
(судије, делегат или контролор, записничар,
мерилац времена), дежурни медицински радник и
главни дежурни морају да буду у дворани, односно
на игралишту, у првом степену такмичења
најкасније 75 минута, а на осталим лигама,
најкасније 60 минута, пре времена предвиђеног за
почетак утакмице и да се припреме за играње и
вођење исте.
• Овим Правилником је прецизиран Дневни ред
техничког састанка, који се на утакмицама Првог
степена такмичења мора одржати најкасније 60
минута пре почетка утакмице, а на осталим лигама
најкасније 30 минута пре почетка утакмице.

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА

Дневни ред техничког састанка
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

УПОЗНАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
БЕЗБЕДНОСТ (ПРИЈАВА МУП + ОБРАЗАЦ 4.)
СПИСАК ЕКИПА (ОБРАЗАЦ 5.)
БОЈА ДРЕСОВА (ИГРАЧИ, ГОЛМАНИ, СУДИЈЕ)
ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА
ЛЕГИТИМИСАЊЕ ЗАПИСНИЧАРА И МЕРИОЦА ВРЕМЕНА
ДОГОВОР ОКО ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДАЈЕ ЗЕЛЕНОГ КАРТОНА
НАЈАВА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА НОВИНАРЕ
ОБАВЕЗЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ПО ЗАВРШЕТКУ УТАКМИЦЕ
ИСПЛАТА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
ЕВЕНТУАЛНА ПИТАЊА
ОСТАЛИ САДРЖАЈИ

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА
Обавезна процедура пре сваке утакмице:
• на 7 (седам) минута пре почетка утакмице судије
пиштаљком означавају крај загревања и позивају
капитене екипа ради жребања ''која ће екипа извести
почетно бацање'',
• на 6 (шест) минута пре почетка утакмице капитени
екипа, а на захтев судија, позивају играче да се построје
код записничког стола (испред њихових клупа) и одатле
их изводе на терен за игру, са којег постројени
поздрављају публику,

• на 5 (пет) минута пре почетка утакмице званични спикер
врши најаву утакмице обавезно саопштавајући називе
екипа и места из којег су екипе, као и назив лиге и коло

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА
• затим спикер представља гостујућу екипу по следећем
редоследу: прво капитена, затим остале играче (према
бројевима из записника) и на крају функционере и
тренере клубова (прво лице уписано у записник под
словом А - одговорни представник клуба – екипе, затим
лице уписано под словом Б – обично је тренер, затим Ц
(помоћни тренер или технички руководилац) и на крају Д
– обично је лекар-масер),
• затим се представља
редоследом као што
гостујућа екипа,

домаћа екипа, и то истим
је претходно представљена

• на крају се представљају судије и делегат или контролор
(са обавезним навођењем из ког су места), записничар,
мерилац времена и дежурни медицински радник,

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА
• сви тренери и функционери клубова и службена лица у
моменту представљања обавезно устају са места на
којем седе,
• на крају представљања, сви играчи обе екипе су дужни
да се међусобно поздраве, као и са судијама,
• тренери и функционери клубова су такође дужни да се
међусобно поздраве, као и са свим службеним лицима,

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА
• На 1 (један) минут пре почетка утакмице, спикер
обавезно врши ''најаву фер-плеја'', и то тако што чита
следећи текст:
• ''Поштоване даме и господо, драги гледаоци, у духу фер
игре, а из поштовања према свим спортистима,
службеним лицима и судијама, љубазно вас молимо да
пружите подршку вашој екипи на фер и спортски начин и
на тај начин створите позитивну атмосферу у
рукометном спорту''
• Правилником су предвиђене следеће ситуације:
1. Започињање утакмице
2. Привремени прекид утакмице
3. Трајни прекид утакмице

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА
1. Започињање утакмице
• Утакмица почиње тачно у заказано време, које се
одређује према часовнику делегата односно контролора.
• Правилником су предвиђене и ситуавције када утакмица
не може да почне у заказано време, о чему одлуку
доносе делегат или контролор и судије.
• Могуће ситуације кашњења:
1. Кашњење једне екипе
2. Кашњење службених лица
• Обавезно чекање свих актера утакмице је 15 минута, а
највише 30 минута

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА
2. Привремени прекид утакмице
• уколико услед више силе дође до смањења видљивости
или нагле промене температуре, тако да је даље играње
немогуће (нестанак струје, и сл.); у том случају утакмица
ће бити настављена када се та сметња отклони, а ако ту
сметњу није могуће отклонити истог дана, утакмица ће
бити настављена сутрадан,
• уколико утакмица буде слабо организована и дође до
бацања разних предмета на терен; у том случају делегат
(контролор) и судије тражиће од организатора да се
уведе ред или да се испразни гледалиште или део
гледалишта, а утакмица ће након тога бити настављена.
Уколико се утакмица не може наставити у року од 60
(шездесет) минута, утакмица ће бити трајно прекинута

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦА
3. Трајни прекид утакмице
Утакмица ће бити трајно
случајевима:

прекинута

у

следећим

o уколико дође до физичког напада од стране гледалаца,
играча, тренера или функцинера клубова на судије или
делегата (контролора),
o уколико дође до физичког напада гледалаца на играче,
тренере или функционере клубова, или на судије или
делегата (контролора),
o уколико дође до физичког обрачуна између играча, тренера
или функционера клубова и због тога, по оцени судија, није
могуће наставити утакмицу,
o уколико дође до случаја за који је Правилима игре
предвиђен трајан прекид утакмице.

• Одлуку о трајном прекиду утакмице доносе судије
утакмице, уз консултацију са делегатом (контролором)
утакмице.

4. УПУТСТВО О ВРШЕЊУ ДУЖНОСТИ
СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Ово упутство није претрпело никакве измене у односу на
предходни период.
Службена лица посебно морају да воде рачуна о следећем:
А) ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ
Б) ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
В) ОБАВЕЗЕ ДЕЛЕГАТА ПРЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ
Г) ОБАВЕЗЕ СУДИЈА ПРЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ
Д) ОБАВЕЗЕ ДЕЛЕТАТА У ТОКУ УТАКМИЦЕ
Ђ) ОБАВЕЗЕ ДЕЛЕГАТА ПО ЗАВРШЕТКУ УТАКМИЦЕ

5. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ЗАПИСНИКА

ХВАЛА НА ПАЖЊИ
Припремио:
Небојша Видановић

