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Делегирање судија бр.13
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ПРВА ЛИГА – СЕНИОРКЕ
коло

XII

број
утак.
468

датум

време

место

утакмица

19.01.2014.

20:00

“Кристална
дворана”,
Зрењанин

МД ЗРЕЊАНИН КРАГУЈ

ЛС1

ЛС2

записничар

Бошков Д.

Убовић Н.

Личина К.

ПИОНИРСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ГРУПА
СЕВЕРНИ И СРЕДЊИ БАНАТ 2013/2014
Пионирке
1999. год. и млађе
коло

број
утак.

IX

119

IX

126

IX

129

IX

130

датум

време

место

утакмица
МД Зрењанин – Херцеговина
(По договору клубова)
МД Зрењанин - Волеј старс
(По договору клубова)
Пролетер – МД Зрењанин
(По договору клубова)
Волеј старс – Крајишник
(По договору клубова)

I судија

II судија

записничар

Службене информације
КАДЕТСКО И ПИОНИРСКО ЖЕНСКО ПРВЕНСТВО
Искључиво је делегат/први судија одговаран да:

1.

да пре утакмице попуни делегатски извештај који потписује домаћин те заједно са записником, копијом путних
налога и осталим документима доставља Комесару такмичења, препорученом поштом или лично најкасније 48 сати
после
утакмице.
(Игор Голијанин – Кадетско и Пионирско првенство2013/2014, 23300 Кикинда, Светосавска 107Б, стан 5).

2.

да одмах после одигране утакмице пошаље резултат смс-ом на број 065/84-96-097. СМС садржи пун назив екипа,
укупан резултат, резултат по сетовима, збир поена, а у случају картона и презиме и прво слово санкционисаног играча.
У случају да је неки члан екипе наступио без приказивања такмичарске легитимације или лиценце делегат је дужан да одмах
после утакмице позове Комесара на наведени број телефона.
Играчи не смају да наступају без овереног лекарског прегледа.
Кадетско и Пионирско првенство
800+800+300 динара /ако постоји делегат такса је као за судију.

КАДЕТСКО МУШКО ПРВЕНСТВО
Искључиво је делегат/први судија одговаран да:
1)

да пре утакмице попуни делегатски извештај који потписује домаћин те заједно са записником, копијом путних
налога и осталим документима доставља Комесару такмичења, препорученом поштом или лично најкасније 48 сати
после утакмице.
(Одбојкашки савез Војводине-Кадетско првенство, 2100 Нови Сад, Масарикова 25).

2) да одмах после одигране утакмице пошаље резултат смс-ом на број
064/855-59-53. СМС садржи пун назив екипа, укупан резултат, резултат по сетовима, збир
поена, а у случају картона и презиме и прво слово санквционисаног играча.
У случају да је неки члан екипе наступио без приказивања такмичарске легитимације или лиценце делегат је дужан да одмах
после утакмице позове Комесара на наведени број телефона.
* Кадетско првенство
1300+1300+400 динара /ако постоји делегат такса је као за судију.

Председник УОСОСБ, Божовић Владислав

