РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА
Број: 674/2-3
Београд, 30.08.2019 год.

На основу члана 5. став 1, тачка 19. Пословника о раду ТК РСС, Такмичарска
комисија РСС, је на седници одржаној 30. августа 2019. године, донела:

Образац Записника са рукометне утакмице састоји се из 8 делова.
1. део

У првом делу налази се лого РСС, назив ЗАПИСНИК СА РУКОМЕТНЕ
УТАКМИЦЕ и остављен је простор за унос логоа лиге.
2. део

У другом делу, у пољу „ТАКМИЧЕЊЕ“ са X десно од речи Мушкарци или са X
лево од речи Жене означава се да ли је у питању утакмица на којој наступају
мушке или женске екипе. У наставку се укуцава број утакмице, који се састоји
из 9 цифара (пример: 19 - улазна година, 02 - шифра лиге, 01 - број кола и 001 број утакмице). У следећем пољу се укуцава скраћени назив лиге из
Пропозиција (пример: СРЛЖ).
У реду испод, у предвиђеним пољима укуцава се датум (у формату
DD.MM.YYYY), време (у формату HH:MM), место и назив спортског објекта
(хале или отвореног терена). Број гледалаца уписује се најкасније 10 минута
пре завршетка утакмице.
3. део

У трећем делу испред назива екипа уносе се грбови спортских организација.
Десно од грба, у осенченом делу, великим словима се укуцава НАЗИВ ЕКИПЕ
спортске организације, а испод назива екипе се укуцава место одакле је екипа.
4. део
Четврти део је предвиђен за резултат и то: у пољу Резултат уноси се коначан
резултат утакмице, а у пољу Полувреме, резултат који је постигнут након
првих 30 минута утакмице.

Наредна 3 поља предвиђена су за утакмице које се одигравају по куп систему и
у њима се уписује резултат након продужетака и након извођења седмераца.
5. и 6. део

Пети и шести део се налазе у средишњем делу записника са леве стране и
потпуно су идентични, уз напомену да је први за екипу А, а други за екипу Б.

Прво поље је поље у које се укуцава лиценца екипе А (у сваком пољу се
укуцава по једна цифра). У пољу Боја дреса, укуцава се боја дресова играча
екипе.
У реду испод, налази се поље Тајм аут, у који се за екипу у првом реду (десно
од Т1) уноси минут и секунд првог тајм аута, у другом реду (десно од Т2) минут
и секунд другог тајм аута и у трећем реду (десно од Т3) минут и секунд трећег
тајм аута.
У случају да екипа није искористила Тајм аут у првом полувремену, одмах по
завршетку првог полувремена, десно од Т1 ставља се коса црта. У случају да је
у другом полувремену, екипа искористила само један Тајм аут, десно од Т2 се
уписује минут и секунд тајм аута, а десно од Т3 ставља се коса црта по
завршетку утакмице.
У реду испод је поље 7 М, испод којег се налазе два поља, једно испод другог.
У горње поље уписује се број досуђених, а у доње поље број реализованих
седмераца за екипу у току утакмице (не рачунају се седмерци, који се изводе
након 60. минута).
У реду испод налази се поље за потпис Одговорног представника екипе, као
и поље примедба ДА и НЕ. Одговорни представник екипе заокружује ДА
односно НЕ (у зависности да ли има или нема примедби) и потписује записник
(испод наслова Одговорни представник). Одговорни представник екипе је
особа која је уписана у поље лево од слова А.
У колони Број лиценце (десно од поља Тајм аут) уписују се два последња
броја из лиценце сваког појединца из екипе. У колони ПРЕЗИМЕ и ИМЕ
укуцава се Презиме и Име играча, а за капитена се у наставку, после имена, у
загради укуцава слово К.
После играча, у пољима А, Б, Ц и Д, укуцавају се Презимена и Имена тренера
и осталих званичника екипе.
У колони Број дреса укуцавају се бројеви, које играчи имају на дресовима.
Играчи се у записник укуцавају по растућем броју дреса.
У пољима играчи и званичници екипе (тренер, рукометни радник, медицински
радник) није дозвољено прескакање редова.
Након завршене утакмице врши се проглашење најбољег играча, и Записничар
заокружује број играча који је проглашен за најбољег.
У колони Гол уносе се вертикалне цртице за сваки гол који је постигао
одређени играч, с тим да се пети гол означава хоризонталном цртицом.
У колони Σ уноси се збир голова за сваког играча појединачно (сабирају се
цртице из колоне Гол). За играче који нису постигли гол на утакмици колона Σ
остаје празна. Збир појединачних голова играча екипе, постигнутих на утакмици
се сабира и уноси у осенчено поље, а затим се преписује у поље, које је
описано у четвртом делу записника, у пољу где пише Резултат.
У колони Казне налази се 6 потколона.
У потколону Оп уноси се минут када је изречена опомена, у потколонама 2'
уноси се минут и секунд када је изречено прво, затим друго и на крају треће
искључење (ознака ' oзначава минут, а '' секунд). У потколони Диск. уноси се
минут и секунд када је изречена дисквалификација (директна), а у потколони

Екипна уноси се минут и секунд када је изречена екипна казна неком учеснику.
Означавање минута и секунда је истоветно означавању у потколонама 2'.
У случају да је изречена дисквалификација са писаним извештајем, Записничар
је дужан да ОДМАХ након изрицања казне и потврђивања од стране судија и
делегата/контролора, ЗАОКРУЖИ тај минут и секунд, који је уписан у колони
Диск.
На самом дну овог дела записника налазе се поља 7 М. У горњем реду уписује
се минут, а у доњем реду број дреса играча, који изводи седмерац. Уколико је
постигнут погодак из седмерца, и минут и играч (тог седмерца) се заокружују.
7. део
Седми део се налази на крајњој десној страни
записника, са називом Кретање резултата.
У колони Кретање резултата постоје две потколоне
и то: Прво полувреме и Друго полувреме.
По колонама се редом уписују резултат, минут у
ком је постигнут погодак, као и број дреса, који има
играч који је постигао погодак.
Резултат на полуврeмену, као и крајњи резултат се
заокружују.
У колони Прво полувреме, води се евиденција
САМО за првих 30 минута утакмице, а у колони
Друго полувреме се води евиденција за остатак
утакмице.
У случају да се играју продужеци, прескочи се један
ред у односу на ред, који је последњи попуњен (у
првом или у другом полувремену), па се у леву
страну (Прво полувреме) уносе голови, који се
постигну у првом продужетку, а у десну страну
(Друго полувреме) уносе голови, који се постигну у
другом продужетку.
У случају извођења седмераца, прескочи се један
ред, у односу на ред, који је последњи попуњен и у
наставку се води резултат, који се постиже током
извођења седмераца.

8. део

У осмом делу у поље десно од Дежурни медицински радник укуцава се
Презиме и Име дежурног медицинског радника а у следећем пољу цео број
његове лиценце. У поље десно од Главни дежурни укуцава се Презиме и Име
главног дежурног, а у следећем пољу цео број његове лиценце. На исти начин
се у реду ниже укуцавају Записничар и Мерилац времена.
У реду испод, у поље десно од Судија А, укуцава се Презиме и Име
првоименованог судије, у наредно поље укуцава се место пребивалишта
именованог, а у наредном пољу цео број његове лиценце. На исти начин се
укуцавају Судија Б, Делегат и/или Контролор.
У поље потпис, својеручно се потписују Судија А, Судија Б, Делегат и/или
Контролор.
Председник
Такмичарске комисије
Рукометног савеза Србије
Небојша Видановић, с.р.

