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Делегирање судија бр.19
Сезона 2013/2014

II одбојкашка лига – Север – сениори
коло

XI

број
утак.

753

датум

време

место

утакмица

I судија

II судија

делегат

записничар

01.03.2014.

19:00

ХС.“А.
Шантић“
Р.Тополовац

ХЕРЦЕГОВИНА ВРБАС

Балаћ В.

Шибул М.

Вукмировић
О.

Самарџић
Ивана

I Војвођанска лига група "БАНАТ" - сениорке
коло

број
утак.

датум

време

место

утакмица

ОШ Свети Сава,

ЖИТИШТЕ -

Житиште

ВОЛЕЈСТАРС

XI

352

01.03.2014.

17:00

XI

353

01.03.2014.

16:30

Хала спортова,
Равни Тополовац

XI

354

01.03.2014.

17:00

ОШ Славко Родић,
Крајишник

ВОЈВОДА СТЕПА ПРОЛЕТЕР
КРАЈИШНИК - МД
ЗРЕЊАНИН 2

I судија

II судија

записничар

Божовић М.

Марић О.

Бундало Ана

Милинков

Самарџић

С.

Ивана

Ђурица Д.

Тришић С.

Марић Д.

Узелац
Вукашин

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

