
 

 
 ЛМК Централне Србије и КиМ  
 

 
 
 

УПУТСТВО ЗА ДЕЛЕГАТА И 
ДЕЛЕГАТА/КОНТРОЛОРА НА ТУРНИРИМА  

ЛМК ЦС КиМ 
 

Поред обавеза које имају делегати, а које су наведене у Упутству о вршењу дужности службених 
лица, делегати и делегати -контролори турнира, који врше ту функцију на турнирима ЛМК ЦС и 
КиМ, обавезни су да ураде следеће: 
 
 
1. Да са собом понесу одштампане спискове лиценцираних екипа, које учествују на том турниру. 
НИКО, КО НИЈЕ ЛИЦЕНЦИРАН  НЕ МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ НА УТАКМИЦИ И БИТИ 
УПИСАН У ЗАПИСНИК. 
 
2. ЕКИПА КОЈА ДОЂЕ БЕЗ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ТРЕНЕРА НЕЋЕ МОЋИ ДА УЧЕСТВУЈЕ НА 
ТУРНИРУ, А УТАКМИЦА ЋЕ БИТИ РЕГИСТРОВАНА У ЗАПИСНИКУ СА СЛУЖБЕНИМ 
РЕЗУЛТАТОМ 10:0 ЗА ПРОТИВНИКА. 
 
3. Да са собом понесете и све остале обрасце, који се користе у такмичењима. 
 
4. Да се упознате (подсетите) пре одласка на турнир, са пропозицијама такмичења млађих 
категорија РСС, и да се строго придржавате истих. 
 
5. Да одмах после завршетка турнира сликате све записнике одиграних утакмица са турнира и 
пошаљете слике записника на маил sekretar.rscslmk@gmail.com 
 
6. Да извештај делегата пошаљете путем маил-а на адресу: 
sekretar.rscslmk@gmail.com,  
и то у следећим роковима: 

• Ако се турнир игра у суботу, рок је понедељак до 12:00, 
• Ако се турнир игра у недељу, рок је уторак до 12:00. 

 
7. Да поштом, најкасније 48 сати након турнира, пошаљете: 

• Извештај делегата турнира, 
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• Уредно попуњене оригинале записника одиграних утакмица, 
• Организациони тим домаћина турнира (попуњен и оверен од стране домаћина турнира), 
• Састав екипа (попуњен и оверен од стране свих екипа за утакмице које играју), 

• Попуњен путни налог са уписаним трошковима за службена лица која остварују право на 
путне трошкове, и готовинске рачуне за гориво са ПИБ-ом РСЦС - 108442706 

• Признанице службених лица, читко попуњене са свим потребним подацима, да би се могла 
извршити несметана уплата новчаних средстава (уписивати само таксе за утакмице 
на турниру, а не и путне трошкове на признаници), 

• Изјаве (пријава, сведочење, одбрана итд) уколико их је било, на адресу: 
 
Дамир Ђорђевић,  
улица Рајићева број 9,  
18000 Ниш,  
општина Медијана. 
 
8. Да фотографишу све екипе и службена лица турнира, као и евентуалне занимљиве детаље 
мобилним телефоном и да их такође проследе уз извештај делегата (на наведену маил адресу 
sekretar.rscslmk@gmail.com), како би могле да буду објављене на сајту РСЦС у галерији – лига 
млађих категорија . 
 
9. Делегати – контролори имају обавезу да у склопу свог извештаја дају и извештај о суђењу и 
своја запажања о сваком судијском пару делегираном на турниру, као и детаљан извештај о 
организацији турнира од стране домаће екипе, понашању свих службених лица, 
званичника екипа као и самих играча. 
 
10. Екипе које имају примедбу на састав противничке екипе, нека у записнику заокруже да имају 
примедбу, а дужност делегата је да у извештају достави све примедбе екипа са 
турнира, и по потреби да слика појединачно све играче на које се сумња да немају 
право да наступе на утакмици из било ког разлога. 
 
11. Обавезно ме пре почетка турнира или најкасније после прве одигране утакмице на турниру 
позовите или пошаљите смс, да ме обавестите да је турнир почео и да је све у реду на турниру. 
После завршетка турнира обавеза делегата је да се јаве директору лиге телефоном. 
 
12. За све евентуалне проблеме или недоумице које имате на турниру а везане су за регуларност 
такмичења, као и за сва остала питања, стојим вам на располагању на телефон 069/29-3-1975. 
 
С Р Е Ћ Н О ! ! ! 
 
 
 
  
                                                                                                      Директор ЛМК ЦС КиМ 
                                                                                                      Дамир Ђорђевић 
                 sekretar.rscslmk@gmail.com 
               телефон 069/29-3-1975 
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