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КЛУБОВИМА 

СУПЕР Б РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ( жене, Север – Центар, Исток – Запад) 
 
 

Поштоване/и,    

 

Сходно одредбама члана 16. став 2. алинеја 5., те става  3. истог члана Пропозиција 

такмичења Рукометног савеза Србије, ОДЛАЖУ СЕ ДО ДАЉЕГ следеће утакмице 7. и 

8.кола Супер Б рукометне лиге и то:  

 

 ПЕТРОВАРАДИН – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ( 7.коло Супер Б рукометне лиге за жене ) 

 

 СМЕДЕРЕВО – МАЧВА ( 7.коло Супер Б рукометне лиге мушкарци Север – Центар ) 

 

 

Утакмице 8. кола Супер Б рукометне лиге мушкарци Север – Центар: 

 

 ЈЕДИНСТВО – ЛАВОВИ БП 

 

 КОЛУБАРА – ВРБАС Петрол 

 

 СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 – СМЕДЕРЕВО 

 

Утакмица 8.кола Супер Б рукометне лиге мушкарци Исток – Запад: 

 

 МОКРА ГОРА – ЈАГОДИНА 

 

Утакмица 8.кола Супер Б рукометне лиге за жене: 

 

 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – БЕОГРАД 

 

У периоду од 17.11- 18.11.2020. године обавештен сам електронским путем од стране 

представника горе наведених клубова ( ЖРК Црвена Звезда, РК Смедерево, РК Јединство, 

РК Колубара, РК Врбас Петрол, РК Јагодина ) да је неколико играчица, тј. играча из екипе 

на основу пристиглих резултата тестирања позитивно на вирус КОВИД - 19, те им је од 

стране здравствених органа наложена строга самоизолација у трајању од 14 дана. За 



одређен број играча који такође исказују симптоме инфекције вирусом, очекује се да 

пристигну резултати. 

 

У овом тренутку је најважније сачувати здравље свих спортских актера. Како смо у 

обавези да поступамо одговорно и савесно, посебно када се ради о здравственој 

ситуацији у ванредним околностима, оваква одлука о одлагању  је разумљива и једина 

могућа у овом тренутку. 

 

Свим горе наведеним клубовима се налаже да прате здравствено стање играчица, 

играча и чланова стручног штаба и о томе ме писано обавести. 

 

О терминима одложених утакмица Супер Б рукометне лиге ће накнадно донети  

одлуку, а чим се буду стекли безбедни и несметани услови за њихово одигравање. 

 

 

       Срдачан поздрав! 
 
 

 
 

СУПЕР „Б“ РУКОМЕТНА ЛИГА СРБИЈЕ 
ДИРЕКТОР 

 
ИВАН МИЛИВОЈЕВИЋ 


