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На основу члана 24 , ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС, након
јавне расправе , УО ЗД РСС на својој седници 22.01.2008. године доноси:

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Овим Критеријумима регулишу се начин и услови формирања листа делегата
за рукометна такмичења из члана 8. Правилника о рукометним такмичењима
РСС.

2. Начин стицања звања ,,рукометни делегат“ ближе се регулише посебном
одлуком коју доноси Управни одбор Заједнице делегата РСС.

3. На листама делегата за рукометна такмичења може се налазити ,,рукометни
делегат“ који има навршених осамнаест година живота.

4. На листу делегата одређеног степена такмичења за односну такмичарску
сезону може бити увршћено 50% од броја клубова колико игра у том степену
такмичења .

5. На листу делегата за одређени степен тамичења могу бити увршћени
делегати који су здравствено способни за обављање дужности.

6. На листу делегата за односну такмичарску сезону могу бити увршћени
делегати који су предложени од стране рукометних клубова и заједница
делегата окружних и градских рукометних савеза без обзира на број клубова на
територији окружног или градског савеза.Стручна комисија Заједнице делегата
УО предлаже Управном одбору ЗД РСС листе делегата који утврђује коначан
предлог и доставља га Управном одбору РСС на коначно усвајање.

7. Посебном одлуком коју доноси Управни одбор заједнице делегата ближе ће
се регулисати начин уплате годишње чланарине рукометних делегата.

8. Делегати који су напунили одређене године живота,сходно овим
Критеријуима, не могу се више налазити на листи делегата.Као датум пресека
који се рачуна користи се 1.август одређене календарске године, за наредну
такмичарску сезону.

9. На листу делегата за односну такмичарску сезону могу бити увршћени само
делегати који су присуствовали стручним семинарима који се најављују најмање
30 (тридесет) дана  и одржавају најмање 15 (петнаест) дана пре почетка
такмичења у одговарајућем степену такмичења.Стручне семинаре спроводи
стручна комисија Заједнице делегата РСС.

10. Делегати су обавезни да на стручном семинару, као услов увршћивања на
одговарајућу листу, положе тест који садржи највише 20 (двадесет) питања из
следећих области: Нормативно – правна регулатива РСС (10% питања),
Правила рукометне игре (30% питања), Пропозиције такмичења и пратећа
упутства (50% питања), Општа спортска правила (10% питања).Одлуку о
начину тестирања доноси стручна комисија која спроводи стручне
семинаре.Стручна комисија  је обавезна да све делегате обавести о начину
полагања теста најмање 15 (петнаест) дана пре тестирања и да припреми



материјал за едукацију делегата који садржи највише 5 ( пута ) више питања од
питања који се полажу на тесту.За делегате који не положе тест или нису у
могућности да присуствују тестирању организује се накнадно тестирање у року
не краћем од 7 (седам) и не дужем од 15 (петнаест) дана од дана тестирања на
семинару.

11. На листу делегата за одређену такмичарску сезону не могу бити увршћени
делегати који имају лиценцу за обављање тренерске или судијске функције у
било којој лиги у оквиру РСС и делегати који имају лиценцу за било коју од
функција (игарч, медицински, рукометни радник) у лиги за коју су делегати

12. За одређену такмичарску сезону делегат може бити увршћен на највише две
листе, основну ( највишу на коју је увршћен ) и непосредно нижу.Овај
критеријум не односи се на лису делегата за Куп такмичење и такмичења
млађих узрасних категорија.

13. Приликом формирања листа делегата за одређене степене такмичења у
сваком од степена мора се уврстити најмање 20%  делегата женског пола,
уколико за то постоји интерес.

14. Рукометни делегат који је увршћен на листу делегата за одређени степен
редовног лигашког такмичења мора да буде делегиран најмање 1% од укупног
броја утакмица у односној лиги или 8% од укупног броја кола у односној лиги.

15. Приликом формирања листе за одређени степен такмичења за сваку
такмичарску сезону, мора се обезбедити променљивост делегата на листи.

16. На крају сваке такмичарске сезоне стручна комисија даје оцену о раду –
обављању дужности на чији рад су стављене званичне примедбе од стране
директора и помоћника лиге као и клубова лиге, што чини основу за
променљивост листе о чему коначну одлуку доност Управни одбор заједнице
делегата РСС.

17. На листу делегата ни за једно такмичење не може бити увршћен делегат
који је два пута испадао са листе делегата без обзира на степен такмичења.

18. Са листе делегата одговарајућег степена такмичења након сваке
такмичарске сезоне може испасти највише до 20% од укупног броја делегата на
одговарајућој листи.Изузетно од претходне одредбе са листе може испасти и
више делегата, што је условљено дисциплинским мерама, и применом одредби
о старосној граници делегата.

19. У току такмичарске сезоне могу се мењати и допуњавати листе делегата под
условом да делегати који су предложени испуњавају критеријуме.Листе
делегата се допуњавају на основу предлога основних заједница, директора и
комесара лига које утврдјује УО ЗД РСС , а коначну одлуку доноси УО РСС.

20. Делегати који неоправдано изостану први и други пут са семинара односно
не положе испит ни у другом поправном испитном року не могу обављати
дужност делегата у тој такмичарској сезони, а следеће такмичарске сезоне се
увршћују на нижи степен такмичења ако испуњавају услове критеријума.



II –  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ЕХФ –
        МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА ЛИСТУ
1. На листу делегата за међународна такмичења могу бити увршћени делегати
који умеју да читају,пишу и говоре службени језик Међународне рукометне
федерације ( ИХФ ), односно Европске рукометне федерације ( ЕХФ ).Службени
језик је енглески.Знање енглеског  језика делегата утврђује комисија коју
ангажује РСС и која обавезно у свом саставу има дипломираног стручњака за
енглески језик.

2.На листу делегата за међународна такмичења могу бити предложени делегати
који имају звање заслужног спортисте или спортисте међународног разреда,
делегати који су као играчи наступали за државну репрезентацију у сениорској
узрасној категорији, делегати који су као тренери предводили државну
репрезентацију у сениорској узрасној категорији,као и функционери и чланови
органа и радних тела РСС, ИХФ и ЕХФ стим да испуњавају услове из тачке 1.

3.Делегати кандидати за ЕХФ листу морају испуњавати следеће услове:
 - Да су присуствовали на семинарима који су организовани и да су положили
теоретски тест.

4.Уколико се први пут предлаже на листу за међународна такмичења, делегат
не може бити старији од 55 ( педесет пет ) година.

5.На листу делегата за међународна такмичења не могу бити предложени
делегати којима су изрицане дисциплинске мере ( казне ) од стране органа РСС
дуже од три месеца у протеклој такмичарској сезони.

6.Делегати међународне категорије под условом да су на листи првог степена
такмичења повлаче се са листе када напуне 68 ( шездесет осам ) година.

7. Делегат који је дисциплински кажњаван у протеклој такмичарској сезони
дуже од три месеца не може остати на истој листи у наредној такмичарској
сезони.

8.У случају да има више делегата кандидата а мање места на листама,
критеријуми за рангирање делегата за међународну листу су:

- За врхунске играче репрезентативце да предност имају :
1. Кандидати који имају виши спортски статус (спортисти међународне

категорије – савезног разреда)
2. Који имају више одиграних утакмица за националну селекцију
3. Који имају више такмичарских сезона проведених у савезном рангу

такмичења.
4.  Који имају више освојених титула у првенству или у купу
5. Досадашње ангажовање делегата ( од стране  ЕХФ на ЕХФ листи )

- За спортске раднике предност имају :
1. Број делегатских сезона на степену такмичења
2. Укупан спортски стаж (рад у рукометним органима ) значајне

функције,
3. Рад у клубовима као носиоци одговорних функција у клубу,



4. Судијски стаж (ако су га имали) односно категорија и рангови
такмичења,

5. Квалитет обављене функције делегата у претходним такмичарским
сезонама

6. Активно бављење рукометним спортом

III – КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ФОРМИРЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ПРВОГ
         СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА

1.На листу делегата првог степена такмичења могу бити предложени они
делегати који су пре предлагања најмање били три године увршћени на листу
делегата, непосредно нижег другог степена такмичења.

2.Изузетно од одредби претходне тачке, на листу делегата за први степен
такмичења могу бити увршћени делегати који имају звање заслужног спортисте
или су као тренери водили државну репрезантацију у сениорској узрасној
конкуренцији, а који су пре предлагања најмање једну годину били увршћени
на листу делегата непосредно нижег, другог степена такмичења.

3.На листу делегата првог степена такмичења могу бити увршћени делегати
који имају звање заслужног спортисте ии спортисте међународног разреда или
спортисте савезног разреда , делегати који су као играчи наступали за државну
репрезентацију у ма којој узрасној конкуренцији или за клубове првог и другог
степена такмичења, делегати који су као тренери водили државну
репрезентацију у ма којој узрасној категорији или су као тренери водили клуб
првог или другог степена такмичења.

4.Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу за први степен
такмичења, делегат не може бити старији од 57 ( педесет седам ) година
живота.

5. На листу делегата за први степен такмичења не могу бити предложени
делегати којима су изрицане дисциплинске мере ( казне ) од стране органа РСС
у претходној такмичарској сезони по дисциплинском правилнику дуже од три
месеца односно не могу остати на истој листи уколико су им изрицане
дисциплинске мере дуже од  три месеца.

6.Делегати првог степена такмичења се повлаче са листе када наврше 65 (
шездесетпет) година живота.

7. Стручна комисија може предложити и оне делегате који не испуњавају
услове из тачке 4. (критеријума година живота) уколико се процени да могу
обављати дужност делегата о чему коначну одлуку доноси УО ЗД РСС.

.* У случају да има више делегата кандидата а мање места на листама,
критеријуми за рангирање делегата за први степен су:

- За врхунске играче репрезентативце да предност имају :
1. Кандидати који имају виши спортски статус (спортисти међународне
категорије – савезног разреда)
2. Који имају више одиграних утакмица за националну селекцију



3. Који имају више такмичарских сезона проведених у савезном рангу
такмичења.
4. Који имају више освојених титула у првенству или у купу
5. Досадашње ангажовање делегата ( од стране  ЕХФ на ЕХФ листи )

- За спортске раднике предност имају :
1. Број делегатских сезона на степену такмичења
2. Укупан спортски стаж (рад у рукометним органима ) значајне функције,
3. Рад у клубовима као носиоци одговорних функција у клубу,
4. Судијски стаж (ако су га имали) односно категорија и рангови
такмичења,
5. Квалитет обављене функције делегата у претходним та кмичарским
сезонама
6. Активно бављење рукометним спортом

IV–  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА
        ДРУГОГ СТЕПЕНА

1. На листу делегата другог степена такмичења могу бити предложени они
делегати који су пре предлагања најмање били три године увршћени на листу
делегата непосредно, нижег трећег степена такмичења.

2.Изузетно од одредби претходне тачке, на листу делегата за други степен
такмичења могу одмах бити увршћени , након стицања звања рукометни
делегат , делегати који имају звање заслужног спортисте или су као тренери
водили државну репрезентацију у сениорској узрасној категорији.

3. Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони по
дисциплинском правилнику дуже од три месеца не може бити предложен за
наредну такмичарску сезону.
4.На листу делегата другог степена такмичења могу бити увршћени делегати
који имају звање заслужног спортисте ии спортисте међународног разреда или
спортисте савезног разреда , делегати који су као играчи наступали за државну
репрезентацију у ма којој узрасној конкуренцији или за клубове првог и другог
степена такмичења, делегати који су као тренери водили државну
репрезентацију у ма којој узрасној категорији или су као тренери водили клуб
првог или другог степена такмичења.

5.Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу за други степен
такмичења, делегат не може бити старији од 57 ( педесет седам) година
живота.

6. Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони по
дисциплинском правилнику дуже од три месеца не може остати на истој листи у
наредној такмичарској сезони.

7.Делегати другог степена такмичења се повлаче са листе када наврше 64 (
шездесетчетири) године живота.



8. Стручна комисија може предложити и оне делегате који не испуњавају
услове из тачке 4. (критеријума година живота) уколико се процени да могу
обављати дужност делегата о чему коначну одлуку доноси УО ЗД РСС.

.* У случају да има више делегата кандидата а мање места на листама,
критеријуми за рангирање делегата за други степен су:

- За врхунске играче репрезентативце да предност имају :
1. Кандидати који имају виши спортски статус (спортисти међународне

категорије – савезног разреда)
2. Који имају више одиграних утакмица за националну селекцију
3. Који имају више такмичарских сезона проведених у савезном рангу

такмичења.
4.  Који имају више освојених титула у првенству или у купу
5. Досадашње ангажовање делегата ( од стране  ЕХФ на ЕХФ листи )

- За спортске раднике предност имају :
1. Број делегатских сезона на степену такмичења
2.Укупан спортски стаж (рад у рукометним органима ) значајне функције,
2. Рад у клубовима као носиоци одговорних функција у клубу,
3. Судијски стаж (ако су га имали) односно категорија и рангови

такмичења,
4. Квалитет обављене функције делегата у претходним такмичарским

сезонама
5. Активно бављење рукометним спортом

V – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ТРЕЋЕГ
      СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА

1. На листу делегата трећег степена такмичења могу бити предложени они
делегати који су пре предлагања најмање били једну годину увршћени на листу
делегата непосредно, нижег четвртог степена такмичења.

2.Изузетно од одредби претходне тачке, на листу делегата за трећи степен
такмичења могу одмах бити увршћени , након стицања звања рукометни
делегат , делегати који имају звање спортисте међународног разреда или су као
тренери водили државну репрезентацију млађе узрасне категорије или клубове
првог степена такмичења.

3. Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони по
дисциплинском правилнику дуже од шест месеци не може бити предложен за
наредну такмичарску сезону.

4.На листу делегата трећег степена такмичења могу бити увршћени делегати
који су били, без обзира на временски период и степен такмичења, односно
узрасну категорију, регистровани као играчи и рукометни радници.

5.Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу за трећи степен
такмичења, делегат не може бити старији од 50(педесет) година живота.



6. . Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони
по дисциплинском правилнику дуже од шест месеци не може остати на истој
листи у наредној такмичарској сезони

7.Делегати трећег степена такмичења се повлаче са листе када наврше 62 (
шездесетдве) године живота.

8. Стручна комисија може предложити и оне делегате који не испуњавају
услове из тачке 4. (критеријума година живота) уколико се процени да могу
обављати дужност делегата о чему коначну одлуку доноси УО ЗД РСС.

VI – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА
        ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА

1. На листу делегата четвртог степена такмичења могу бити предложени они
делегати који су пре предлагања најмање били једну годину увршћени на листу
делегата непосредно, нижег петог степена такмичења.

2.Изузетно од одредби претходне тачке, на листу делегата за четврти степен
такмичења могу одмах бити увршћени , након стицања звања рукометни
делегат , делегати који имају звање спортисте савезног разреда или су као
тренери водили клубове другог степена такмичења.

3. . Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони
по дисциплинском правилнику дуже од шест месеци не може бити предложен за
наредну такмичарску сезону.

4.На листу делегата четвртог степена такмичења могу бити увршћени делегати
који су били, без обзира на временски период и степен такмичења, односно
узрасну категорију, регистровани као играчи и рукометни радници.

5.Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу за четврти степен
такмичења, делегат не може бити старији од 42(четрдесетдве) године живота.

6. . Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони
по дисциплинском правилнику дуже од шест месеци не може остати на истој
листи у наредној такмичарској сезони.

7.Делегати трећег степена такмичења се повлаче са листе када наврше 60 (
шездесет) година живота.

VII –  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА
           ПЕТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА

1.На листу делегата петог степена такмичења увршћују се делегати када стекну
звање рукометни делегат.

2.На листу делегата за пети степен такмичења могу бити увршћени делегати
који немају навршених 31( тридесетједну) годину живота.



3.Делегати петог степена повлаче се са листе када наврше 50 (педесет) година.

4. Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони по
дисциплинском правилнику дуже од шест месеци не може бити предложен за
наредну такмичарску сезону.

5. Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони по
дисциплинском правилнику дуже од шест месеци не може остати на истој листи
у наредној такмичарској сезони.

VIII – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА
   КУП ТАКМИЧЕЊЕ

1.На листу делегата за Куп такмичење у одређеној години увршћују се делегати
који су у односној такмичарској сезони увршћени на листу делегата за први,
други и трећи степен редовног лигашког такмичења.

2. На листу делегата за Куп такмичење не могу бити увршћени делегати којима
су у последње три такмичарске сезоне изрицане дисциплинске мере ( казне ) од
стране органа РСС.

IХ –    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА
   ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

1.На листу делегата за такмичења млађих категорија у одређеној такмичарској
сезони увршћују се делегати који су у односној такмичарској сезони увршћени
на листу делегата за први, други и трећи степен редовног лигашког такмичења.

2. На листу делегата за такмичења млађих узрасних категорија не могу бити
увршћени делегати којима су у последњих три такмичарске сезоне изрицане
дисциплинске мере ( казне ) од стране органа РСС.

X  –    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1. Тумачење ових критеријума даје УО ЗД РСС на захтев члана заједнице,
који се упућује УО ЗД РСС преко ЗД окружних рукометних савеза и
градских  рукометних савеза.

2. Критеријуми су усвојени на седници Управног одбора ЗД РСС одржаној
22.03.2008. године у Пожеги.

председник УО ЗД РСС
   Светлана Обућина


