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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА: 

1. Куп Србије на регионалном нивоу групе ИСТОК покрива територију: 
Нишавски, Борски, Зајечарски, Пиротски, Топлички, Јабланички, Пчињски, Браничевски и 

Подунавски округ. 

КУП такмичење на регионалном нивоу спроводи ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ. 

2. На основу члана 13. Правилника о рукометним такмичењима РСС, Рукометни Куп Србије је 
званично такмичење рукометних клубова са територије Србије и клубови из 1.степена 
такмичења ( Супер А и Супер Б рукометна лига ) имају ОБАВЕЗУ да учествују у Куп 
такмичењу. Остале екипе могу учествовати по слободној пријави. 
 
Чланарина за учешће у КУП такмичењу на регионалном нивоу износи 1.000,оо динара по 
екипи, за сваку одиграну или службеним резултатом добијену утакмицу.  
 
*** Чланарина се уплаћује пре почетка одигране утакмице – на текући-рачун Рукометног 
савеза Централне Србије  бр. 105-3561-16 са назнаком: чланарина за куп такмичење, а 
оверени примерак уплате се обавезно доставља делегату утакмице. Без плаћене 
чланарине, екипа неће моћи да наступи на утакмици.  
 

 
3. Трошкови службених лица – на утакмицама КУП-а на регионалном нивоу идентични су са 

трошковима службених лица у такмичењу Треће лиге Србије (четврти степен такимичења) 
и сноси их домаћин сусрета . 
 
 

КУП 
ТАКМИЧЕЊЕ 

                       ТАКСЕ        СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

 Судије, 
контролори 

Делегати Записничари, 
мер.времена 

½ финале и финале 4.000,00 3.000,00 1.500,00 

Путни трошкови 
службених лица 
 

* Брзи воз први разред или аутобус 
* 10 литара горива на 100 км + путарина 

 
 

 
4.  Не извршење напред наведених обавеза (3 и 4) подлеже дисциплинским санкцијама на 

основу члана 139.,  Дисциплинског правилника РСС. 
 

5. У финалној утакмици КУП-а која се игра по једноструком бод систему, у случају 
нерешеног резултата у регуларном времену утакмице ( 2Х30 минута ), игра се 
продужетак од 2Х5 минута. Уколико се ни после продужетака не добије победник, 
приступа се извођењу седмераца у складу са Међународним правилима рукометне 
игре, све док се не добије победник. 
 

6. Протокол и церемоније додела медаља и пехара биће дефинисани на техничком 
састанку. ( пожељно је обезбедити интонирање Химне републике Србије ) 

 
7. Домаћин је дужан да обезбеди фотографа који ће фотографисати екипе учеснике, 

направити фотографије из игре, као и фотографисати церемонију доделе медаља и 
пехара. 

 



 

 

8. Рукометни савез Централне Србије ће обезбедити Livestream пренос утакмице. 
 

9. Делегати су дужни да пре почетка утакмице прегледају такмичарске књижице свих играча и 
службених представника и да на основу њих изврше идентификацију актера утакмице. 
 

10. Делегати су дужни да ОДМАХ након одигране утакмице пошаљу СМС поруку у формату 
нпр. ОРК „ВЛАСОТИНЦЕ“ – РК „ТОПЛИЧАНИН“ ** : ** (** : **) на број 064/210-15-62, а ако је 
било проблема или дисквалификација са пријавом позову Ивану Јовановић на исти број. 

 
11. Сви делегати дужни су да доставе ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА УТАКМИЦЕ електронском 

поштом на takmicarskakomisija.rscs@gmail.com у року од 24 часа по завршетку 

утакмице. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА можете преузети у делу /прописи/обрасци/обрасци који 
се користе у такмичењу/образац 11 – на сајту РСС.  

 
12. Делегати су дужни да записнике са одиграних утакмица, као и остале обрасце ( састав 

екипе, организациони тим и евентуално допунски материјал ) пошаљу препорученом 

пошиљком на адресу Видановић Небојша, Јована Бабунског 29, 18000 Ниш, и то 

најкасније 48 сати након утакмице. 
 

13. Службена лица су обавезна да пријаве свако некоректно понашање званичних лица на 
утакмици (записничара, мериоца времена, тренера, службених представника екипа, 
руководиоца, лекара...). Пријава мора бити у писаној форми. Службена лица која не 
пријаве такво понашање биће санкционисана. 

 
14. Сва СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА у Билтену имају СЛУЖБЕНИ И ЗВАНИЧАН КАРАКТЕР. 

 

1155..  Билтен о КУП такмичењима групе Исток објављује се на сајту wwwwww..rrssccss..rrss  

16. Све информације можете добити на телефоне:           
064/210-15-62 (Ивана Јовановић) као и путем електронске поште на 

takmicarskakomisija.rscs@gmail.com 
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