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Врховни судија ОСВ и УОСВ Борис Коларевић  
(064/8244-464) 

 

 
Резултате утакмица слати на телефон 060/0365-006  

Бранко Мајкић 

 

 

    Делегатски извештај и признанице постављени су на 

сајту ОСВ. 

 
Нови Сад,20.09.2016                 За такмичарску комисију млађих категорија 

                                              Бранко МАЈКИЋ, проф., с. р.  

 

 

 

В А Ж Н О 

 
1. пријава термина 8 дана раније на мејл takmicenje.osv@gmail.com, 

игра се у сали која је условна за Другу лигу (трећи ранг такмичења), 
петком, суботом или недељом, 

2. обавезно је присуство лекара или здравственог радника, домаћина и 
два редара и пријава МУП-у, 

3. уколико димензије сале условљавају, обавезно је обезбедити 
најмање два сакупљача лопти, 

4. обавезно обезбедити прописне лопте за гостујућу екипу (једна лопта 
на два играча), 

5. Клуб и први судија/делегат у својству делегата одговорни су ако 
дозволе наступ играчу/тренеру који нема право наступа, 

6. Први судија/делегат је дужан да савесно евидентира испуњеност 
свих обавеза организатора-домаћег клуба (лекар, сакупљачи лопти 

итд.) и одговара за тачност делегатског извештаја. 
 

Молимо посебно организаторе утакмице али и све остале учеснике 

да се упознају са пропозицијама, поштују обавезе из пропозиција 
да би избегли изрицање новчаних казни и суспензија.  
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I-KOLO 
 

 

бр. домаћин гост место датум и време 

001 Динамо ФОК Хала спортова 

Стрелиште 

ПАНЧЕВО 

25.09.2016 

недеља 

17:00 

Први судија: Јањевић Д. Други судија: Јаковљевић П. Линијске судије: 

нема Делегат: нема  Записничар: делегира МСО Јужни Банат 

бр. домаћин гост место датум и време 

002 Јединство Итон Срем 
Темпо 

Хала спортова 

СТАРА ПАЗОВА 

28.09.2016 

среда 

18:30 

Први судија: Свилар М. Други судија: Рољ Б. Линијске судије: 

нема Делегат:нема Записничар: делегира МСО Источни Срем 

бр. домаћин гост место датум и време 

003 МД Зрењанин Клек 

Србијашуме 

Кристална 

дворана 

ЗРЕЊАНИН 

26.09.2016 

понедељак 

21:00 

Први судија: Балаћ В. Други судија:Лончар А. Линијске судије: 

нема Делегат: нема Записничар: делегира МСО Зрењанина 

бр. домаћин гост место датум и време 

004 НИС Спартак Лавице 07 Хала спортова 

Дудова шума 

СУБОТИЦА 

28.09.2016 

среда  

16:00 

Први судија: Марковић О. Други судија: Ивић Бојана Линијске судије: 

нема Делегат: нема Записничар: делегира МСО Суботице 

 
 

 
 

Нови Сад, 22.09.2016                За такмичарску комисију млађих категорија 

                                              Бранко МАЈКИЋ, проф., с. р.  
 

Јуниорска лига Војводине за жене 2016/2017. 
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