СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
бр. 14
ЗАВРШНИ ТУРНИР Ж'2001

Аранђеловац, 09.06.2013.

ФИНАЛНИ ТУРНИР
ДЕВОЈЧИЦЕ ДО 12 год.
Домаћини – технички организатори: СЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
Адреса домаћина – тех.орг.:

АРАНЂЕЛОВАЦ

Место одржавања:

АРАНЂЕЛОВАЦ

Време одржавања:

НЕДЕЉА

Дворана:

09.06.2013.

СЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ

Адреса дворане:

Букуљска б.б.

Телефон домаћина – тех.орг.:
Телефакс домаћина – тех.орг.:
Адреса за Е-пошту домаћина – тех.орг.:

Особа за контакт:

Контакт телефон:

БОЈАН МАКСОВИЋ

062/246-610

Домаћин је омогућио свим учесницима смештај и исхрану по приступачним
нама.
За више информација заинтересовани клубови могу се обратити домаћину
првенства (особа за контакт БОЈАН МАКСОВИЋ).

СИСТЕМ ОДИГРАВАЊА ФИНАЛНОГ ТУРНИРА
са РАСПОРЕДОМ и САТНИЦОМ УТАКМИЦА
Формирају се 2 (две) групе , са по 3(три) екипе у којима се утакмице играју по «бод» систему
у ускладу са одредбама Одлуке о систему и начину реализације такмичења млађих
категорија.Утакмице у групама се играју у трајању од по 2x15 инута (ВРЕМЕ СКЉУЧЕЊА
ЈЕ 1МИНУТ)

Група А

Група Б

1. АВАЛА - Врчин
2. ТАУРУНУМ - Земун
3. КЊАЗ МИЛОШ – Аранђеловац

1.НАИСА - Ниш
2.НОВИ БЕОГРАД - Београд
3.МИЛЕНИЈУМ - Београд

НЕДЕЉА,09.06.2013. (први део финалног турнира)
08:00

ТЕХНИЧКИ САСТАНАК (обавезно присуство представника екипа
учесника, руководиоца такмичења, делегата, контролора, свих судија, и
представника домаћина турнира)
АВАЛА - ТАУРУНУМ

утакмица бр. 1

09:00

утакмица бр. 2

09:40

НАИСА –

утакмица бр. 3

11:00

ТАУРУНУМ -

утакмица бр. 4

11:40

утакмица бр. 5

13:00

утакмица бр. 6

13:40

НОВИ БЕОГРАД
КЊАЗ МИЛОШ

НОВИ БЕОГРАД - МИЛЕНИЈУМ
АВАЛА

-

НАИСА -

КЊАЗ МИЛОШ

МИЛЕНИЈУМ

ПЛАСМАН ЕКИПА ПО ГРУПАМА ПОСЛЕ ОДИГРАНИХ УТАКМИЦА
Утврђује се у складу са одредбама члана 7. Пропозиција такмичења
у којима се утакмице играју по «куп» систему, ускладу са одредбама Одлуке о
систему и начину реализације такмичења млађих категорија.
У даљем току турнира полуфинални утакмице се играју укрштањем А и Б групе, по
''куп'' систему. У случају нерешеног резултата на крају регуларног дела игре, одмах се
приступа извођењу седмераца у складу са Међународним Правилима рукометне игре.
Једино у утакмици (финале за 1/2. место) Уколико је на крају регуларног дела игре
резултат нерешен, игра се продужетак (2 х 5 мин.), а уколико резултат и тада буде
нерешен, приступа се извођењу седмераца у складу са Међународним Правилима
рукометне игре.
ГРУПА A

ГРУПА Б

1.
2.
3.

1.
2.
3.

НЕДЕЉА,09.06.2013. (други део финалног
турнира)
утакмица бр. 7

15:00

А3

- Б3

(за 5/6 место)

утакмица бр. 8

16:20

А2

- Б2

(за 3/4 место)

утакмица бр. 9

17:40

А1 - Б1

(за 1/2 место)

20:00 ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА И НАЈБОЉИХ ПОЈЕДИНАЦА

КОНАЧАН ПЛАСМАН ЕКИПА:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЈБОЉИ ИГРАЧ:
НАЈБОЉИ ГОЛМАН:
НАЈБОЉИ ОДБРАМБЕНИ ИГРАЧ:
НАЈБОЉА ПОСТАВА:
ЛЕВО КРИЛО:
ЛЕВИ БЕК:
СРЕДЊИ БЕК:
ДЕСНИ БЕК:
ДЕСНИ КРИЛО:
ПИВОТ:
ГОЛМАН:

СЛУЖБЕНА ЛИЦА
Руководилац такмичења:

МАКСОВИЋ БОЈАН

Делегат:

СВЕТЛАНА НИЧЕВСКИ

Контролор:

МИРОСЛАВ КОЛАК

Судије:

АНЂИЋ -БЈЕЛИЦА
КОЛОСКИ – ЖИЛЕВСКИ
ТАРАЈИЋ – АНДОНОВСКИ
ЗАРИЋ - ШАНТРИЋ

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА
1) Све екипе су дужне да изврше уплату руководиоцу такмичења у износу од по
6.500,00 на име партиципације за трошкове службених лица и котизацију за
такмичење;целокупна уплата за финални турнир врши се на техничком састанку
пре почетка првенства,
2) Представници екипа су дужни да приликом одржавања техничког састанка
уочи почетка иналног турнира, предају руководиоцу такмичења чланске карте
играча и званичника који ће учествовати на финалном турниру, као и списак који је
оверен од стране припадајућег основног регистрационог центра; списак се подноси
на обрасцу Захтева за издавање лиценци ТМК РСС (који је објављен на сајту
РСС);
3) Службена лица (судије, делегати и контролори) су обавезнa да
најкасније до петка 07.06.2013. до 12.00 сати потврде делегирање; ПОТВРДА
ДЕЛЕГИРАЊА се врши на један од два начина: путем СМС-а на број
064/8827221 или електронском поштом на адресу:fabijanmarton@gmail.com

ДИРЕКТОР ЛМК РСС
Милорад Шолевић

