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МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У РУКОМЕТУ  

«БАЛКАНСКИ МОСТ-2020» (септембар 2020 године) 

 

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Међународни турнир за дечаке и девојчице у рукомету „Балкански мост-

2020“ (у даљем тексту: турнир) се одржава ради развоја и популаризације рукомета 

у Вороњешкој регији, као и повећања нивоа физичке спреме и спортског 

понашања деце која се баве рукометом, такође и за развој међународних односа.  

 

Главни циљеви конкурса су: 

 

− промоција здравог начина живота, грађанско и патриотско 

образовање младих; 

− међународна сарадња у смеру спорта, културе, туризма; 

− популаризација рукомета као спорта; 

− спречавање екстремизма у Вороњешкој регији; 

− идентификација најјачих тимова и спортиста, њихова припрема за 

учешће у руским и међународним рукометним такмичењима. 

 

II. МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА 

Такмичења се одржавају у две фазе. 

Прва фаза: такмичења се у групама, четвртфинале и полуфинале 

одржавају у Вороњежу и у Вороњешкој регији од 16. до 19. септембра 2020. 

године. 

Друга фаза: финала, одржава се у дворани града Вороњеж или региону, 

20. септембра 2020.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРИ ДОГАЂАЈА 



 Опште управљање организацијом и спровођењем такмичења обављају 

Аутономна непрофитна институција Центар за међународну сарадњу "Руско-

српски дијалог" и Општеруска јавна институција "Рукометни савез 

Вороњешке регије". Догађаји подржава Одељење за регионалну политику 

Владе Вороњешке регије. 

Такмичења се одржавају уз подршку Одељења за физичку културу и 

спорт Вороњешке регије. 

Директно спровођење такмичења поверено је „Руско-српском 

дијалогу“ и главном судијском већу (у даљем тексту - ГСВ) које је одобрило 

ФСХЕ. 

Вођа догађаја је Сергеј Владимирович Бахтин (+ 7-910-342-68-45). 

 

IV. ЗАХТЕВИ ЗА УЧЕСНИКЕ И УСЛОВИ ЊИХОВОГ ПРИЈЕМА 

За учешће на Конкурсу дозвољени су: 

− Клупске тимове и све националне тимове из Вороњежа, Белгорода, 

Санкт-Петербурга, Толјаттија, других градова Руске Федерације, 

Славјаносербљака, Брианка, градова Србије, Македониjе, земальа Балкана, 

Словачке, Словеније, Пољске, Грузије, Јерменије и других земаља; 

− Старост учесника: рођени 2005. и млађи за девојчице и рођени 2005. 

и млађи за дечаке; 

− Састав тима није више од 20 људи, укључујући 16 учесника, 1 вођа 

тима, 2 тренера, 1 лекар. 

 

V. ПРОГРАМ КОНКУРСА 

 

16. септембар – долазак и смештај учесника, рад комисије за пријем 

учесника, технички састанак представника тима, тренинг тима; 

17. септембар – такмичења , свечано отварање конкурса; 

18-19. септембра – такмичења, прелазак тимова до места финала; 

20. септембра – финалне игре, награде и церемоније затварања; 

21. септембра – одлазак тимова. 

 

VI. УСЛОВИ ЗА САЖЕТАК  

 

Такмичења у тимовима. Изводе се у складу са правилима спорта 

"рукомет". Игра траје два полувремена од двадесет минута са паузом од 

седам минута. 

Такмичења се одржавају у подгрупама. У складу са местима која су 

заузета у подгрупама, одржавају се игре пристајања у којима се екипе које су 

заузеле 1. место у групама играју са екипама које су заузеле 4. место, а које 



су заузеле 2. место са екипама које су заузеле 3. место. Затим се одржавају 

полуфиналне утакмице и утакмице за 1., 3., 5. и 7. мјесто. 

На утакмицама у подгрупама, тим се додјељује 2 бода за побједу, а 

пораз од 0 бодова. У случају изједначења у утакмици групне фазе, додељује 

се серија слободних бацања са седам метара (по три од сваког тима), а затим, 

тим који је освојио победу у серији, има право да покрене напад пре „златног 

гола“.           

У случају да два или више тимова у подскупинама имају исти број 

бодова, њихова места се одређују: 

1) по броју постигнутих поена у играма између ових тимова; 

2) према разлици између постигнутих голова и примљених голова у 

утакмицама између ових тимова; 

3) за велики број постигнутих голова; 

4) за мање брисања; 

5) преко извлачење партија. 

У случају нерешеног резултата у играма, победник се идентификује, као што 

у случају резултата неодлучености у групним утакмицама. 

VII. НАГРАДА 

 

 Екипе које заузимају 1-3 места се награђују пехарима и дипломама, 

играчи и тренери екипа – медаљама и дипломама. 

 Најбољи играчи у сваком тиму се награђују дипломама и пригодним 

наградама. 

 

VIII. УСЛОВИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

IX.  

Финансирање трошкова повезаних са организацијом и спровођењем 

такмичења обезбеђује «Руско-српски дијалог» и Савезна образовна 

организација која се финансира из државе. Организације имају право да се 

пријаве трећим лицима у циљу повећања нивоа конкуренције. 

Путничке трошкове (путовање до места такмичења и обрнуто, 

дневнице на путу, плаћање оброка и смештај током дана игара, осигурање 

учесника) осигуравају организације које шаљу учеснике. 

 

X. БЕЗБЕДНОСТ УЧЕСНИКА И ГЛЕДАЛАЦА 

 

Безбедност учесника и гледалаца се врши у складу са захтевима 

Правила о безбедности за званичне спортске догађаје, која је усвојила Влада 

Руске Федерације од 18. априла 2014. године бр. 353, као и захтевима 

правила за спорт „рукомет“. 

Такмичења се одржавају у спортским објектима, укљученим у руски 

регистар спортских објеката у складу са савезним законом од 4. децембра 

2007. бр. 329-ФЗ „О физичкој култури и спорту у Руској Федерацији“ и акту 

спремности спортског објекта за догађаје одобрене на утврђени начин. 



Пружање хитне медицинске помоћи се врши у складу са наредбом 

Министарства здравља Руске Федерације од 01.03.2016. бр. 134н „О 

Поступку организације пружања медицинске помоћи особама које се баве 

физичким васпитањем и спортом (укључујући припрему и спровођење 

физичког васпитања и спортских догађаја), укључујући поступак за 

медицински преглед особа које желе да прођу спортску припрему, да се баве 

физичким васпитањем и спортом у организацијама и (или) испуњавају 

стандарде тестова Државног комплекса физичке културе и спорта "Спреман 

за рад и одбрану". 

 

XI.  ОСИГУРАЊЕ УЧЕСНИКА 

 

Учешће на такмичењима се врши само уколико постоји уговор 

(оригинал) о животном и здравственом осигурању од незгода, који се 

доставља комисији за пријем тимова за сваког учесника у такмичењу.  

 

XII. ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 

Прелиминарна пријава за учешће на међународном турниру се шаље на 

електронску пошту balkanmost2020@gmail.com најкасније до 15. марта 

2020.  


