
Записник са састанка клубова 1.ЖРЛ ЈУГ2  и Комесара Такмичења,

Одржан 12.9.2020.године, ХАЛА ЧАИР

Присутни:

Председник РКСИС : Урош Парлић

Генерални секретар : Александар Јоцић

Технички секретар : Милица Стефановић

Комесар 1.МРЛ ИСТОК : Игор Ђорђевић

Дневни ред  :  

1. Евиденција присутности представника клубова
2. Упознавање са Пропозицијама такмичења и Усвајање календара такмичења, 
3. Извлачење такмичарских бројева 
4. Евиденција учешћа у КУП такмичењу
5. Упознавање са пропозицијама за КУП такмичење
6. Протокол организације такмичења у условима ограничења због пандемије COVID 19.
7. Разно

Пре почетка састанка, на улазу у просторију представницима клубова су подељене маске и
дезинфиковане руке, а дезинфекционо средство је било на видном месту да би могло да се користи
несметано.

На почетку састанка присутне је поздравио Урош Парлић, пожелео им срећу у Такмичењу.
Након тога, реч је узео Ген.секретар Александар Јоцић, поздравио присутне и претставио Комесара
Игора  Ђорђевића.  Комесар је  поздравио  присутне,  пожелео клубовима успешну  сезону  и  добру
сарадњу. Комесар је отворио састанак и прочитао још једном Дневни ред.

1. Извршена  је  евиденција  представника  клубова  и  утврђено  да  су   следећи
представници клубова такмичара 1.ЖРЛ ЈУГ2 присутни. То су:

ООК Параћин, КК Багдала (Крушевац), КК Хисар (Лесковац), КК Зицер (Бор), ЖКК 
Смедерево, УЖКК Студент (Ниш)  ;

Отсутни су: КК Трстеник, ЖКК Раднички 2016 (Крагујевац);

2. Комесар је упознао такмичаре са Пропозицијама такмичења 1.ЖРЛ ЈУГ2.

Утакмице се играју према утврђеном Календару такмичења, у времену које одреди клуб домаћин. Клуб домаћин
је дужан да 10 дана пре кола по Календару такмичења обавести Комесара о термину утакмице (дан и сат), као и 
спортском објекту где се игра утакмица. Почетак утакмице се може заказати: - Суботом од 13,00 до 21,00 часова, или; - 
Недељом од 12,00 часова до 20,00 часова, или; - Петком од 17,00 до 21,00 часова, или; - Радним даном у току недеље 
(Уторак, Среда, ако је тако одређено Календаром такмичења) од 17,00 до 21,00 часова. - Утакмица се може заказати и 
другим данима током недеље и у другој сатници него што је наведено, али уз сагласност обе екипе и са одобрењем 
Комесара.

Листу судија усваја Управни одбор КСС, на предлог Комисије за такмичење КСС. Делегирање судија за утакмице 
врши Комесар. Клубови не могу да траже изузеће судије. Утакмицу суде двоје судија. Помоћне судије за утакмицу 
делегира надлежна територијална судијска организација, осим у случајевима када их одређује Комесар.

Клубови су дужни да пре почетка такмичења обавесте Комесара о спортском објекту (терену) на ком ће играти 
утакмице као домаћини. Клуб може током такмичења због оправданих разлога променити спортски објекат (главни или 
резервни) за одигравање утакмица, о чему ће се обавестити Комесар без одлагања. Организатор (домаћин) утакмице не 



може да тражи одлагање редовне утакмице или промену домаћинства због заузетости сале (сајам, изложба и сличне 
манифестације) већ мора да одигра утакмицу у најближем месту где има одговарајући одобрени спортски објекат.

3. Приступило  се  извлачењу  такмичарски  бројева.  Присутни  представници  су  извукли
своје  такмичарске  бројеве,  а  за  клубове  који  нису  присутни,  бројеве  је  извукла
Тех.секретар М.Стефановић.  Бројеви су у Табели.

1. УЖКК Студент Ниш

2. ЖКК Смедерево Смедерево

3. ЖКК Параћин Параћин

4. ЖКК Багдала Крушевац

5. КК Зицер Бор

6. ЖКК Трстеник Трстеник

7. КК Хисар Лесковац

8. ЖКК Раднички 2016 Крагујевац

КАЛЕНДАР  И  РАСПОРЕД  ТАКМИЧЕЊА:

1. коло 03/04.10. 1:8 2:7 3:6 4:5

2. коло 10/11.10. 8:5 6:4 7:3 1:2

3. коло 17/18.10. 2:8 3:1 4:7 5:6

4. коло 24/25.10. 8:6 7:5 1:4 2:3

5. коло 31.10/01.11. 3:8 4:2 5:1 6:7

6. коло 07/08.11. 8:7 1:6 2:5 3:4

7. коло 14/15.11. 4:8 5:3 6:2 7:1

8. коло 30./31.01.2021. 8:1 7:2 6:3 5:4

9. коло 06/07.02. 5:8 4:6 3:7 2.1

10. коло 13/14.02. 8:2 1:3 7:4 6:5

11. коло 20/21.02. 6:8 5:7 4:1 3:2

12. коло 27/28.02. 8:3 2:4 1:5 7:6

13. коло 06/07.02. 7:8 6:1 5:2 4:3

14. коло 20/21.02. 8:4 3:5 2:6 1:7

Клубови такмичари  нису имали примедбе на Календар.
Таксе службених лица : судија – 1500 дин; делегат – 1000 дин; помоћни судија – 800 дин.

Путни трошкови се обрачунавају према званичном ДАЉИНАРУ и износе 20 дин.по пређеном 
километру,  плус путарине. Службена лица немају право на дневницу.



4.  Присутне екипе нису заинтересоване за учешће у КУП Такмичењу у сезони 2020/21.
5. Није било потребе
6. Протокол организације такмичења у условима ограничења због пандемије COVID 19

Комесар Такмичења је упопзнао присутне са Протоколом организације утакмица у ванредним
околностима проузрокованим COVID19. Сви учесници у организацији и спровођењу утакмица дужни
су да се придржавају свих прописаних мера Владе Републике Србије које се односе на спречавање
ширења заразне болести вирусом COVID19.

Свим клубовима 1.ЖРЛ ЈУГ2 је препоручено да изврше једно ПЦР тестирање играча и чланова
стручног штаба пре почетка сезоне, а препоручује се и периодично ПЦР тестирање у току Такмичења
а све у циљу откривања потенцијално инфицираних лица.  У складу са одлуком надлежних органа
Републике Србије  присуство гледалаца на утакмицама у  лигама Кошаркашког  савеза Србије није
дозвољено због опасности од ширења заразне болести вирусом COVID19. На утакмицама могу бити
само присутна лица која припадају следећим категоријама: играчи, стручни штаб, судије, делегат и
контролор суђења, брисачи паркета, медицинско особље, техничко особље за одржавање спортског
објекта  и  хигијене,  радарска  служба,  представници  менаџмента  клубова,  новинари,  фотографи,
камермани,  представници  анти  допинг  агенције,  представници  КСС-а  и  РКС-а,  ТВ  оператери,
представници ТВ, ватрогасци, припадници МУП-а.

На свим званичним и незваничним утакмицама неопходно је: - Појачати хигијенске мере и надзор у спортском
објекту, свлачионицама и свим осталим просторијама уз обављање чешћег прања и дезинфиковања опреме, намештаја,
прибора за рад итд. - Клуб домаћин је дужан да изврши дезинфекцију свих унутрашњих просторија у зонама 1 и 2, клупа
за резервне играче сат времена пре почетка утакмице као и непосредно након њеног завршетка. - Пре почетка утакмице
и у полувремену лопте које се користе за загревање и којима се игра утакмица морају се дезинфиковати. - Испред и у
свлачионицама поставити посуде са средстива за дезинфекцију руку. - У свим затвореним просторијама врата држати
што је више могуће отворена, избегавати додиривање брава и поставити средства за дезинфекцију руку. - На улазима у
делу спортског објекта, у оквиру зоне 1, као и испред свлачионица, који користе играчи морају бити постављене дезо
баријере. - Обавештењa – препоруке о свим хигијенско – здравственим превентивним мерама морају бити истакнута у
свим деловима спортског објекта. - Организатор је дужан да обезбеди посебну корпу са кесом за одлагање употребљене
пластичне и друге амбалаже, папирних марамица и убруса, употребљене бандаже и сл. Садржај се затвара у кеси и
одлаже као  комунални  отпад.  -  Мора  се  обезбедити  корпа  са  кесом за  одлагање употребљене спортске  опреме и
пешкира. Кесе се затварају и потом у кесама носе из спортског објекта. Руковање са овом опремом треба радити са
рукавицама.

Посебна упутства за играче и службена лица у Зони 1: - Сва лица морају се придржавати правила везаних за
држање минималне физичке дистанце. -  Медицинско особље сваког клуба дужно је да према ранијим препорукама
води евиденцију и прати здравствено стање својих играча и чланова стручног штаба непосредно пре утакмице везано за
COVID19 инфекцију. - Приликом доласка у спортски објекат сви играчи и службена лица морају носити заштитне маске. -
Забрањено је задржавање у свлачионицама дуже од 30 минута. - Забрањено је међусобно руковање у рестриктивном
простору као и на терену пре почетка утакмице између играча и судија. - Излаз за играче и службена лица, тунел за
излазак на терен морају бити без деце, маскота или било ког другог особља. - Особље у спортским објектима задужени
за брисање паркета у току утакмице морају периодично да дезинфикују руке. - Уколико (обавезно) је могуће на клупама
за  резервне  играче  успоставити  минималну  физичку  дистанцу  од  1  метар  уз  обавезно  ношење  заштитних  маски.  -
Уколико се пре почетка, током или на крају утакмице, све до напуштања просторија спортског објекта, појави било који
симптом, било ког члана екипе (играчи, стручни штаб, чланови управе), који указује на COVID19 инфекцију,  особа са
симптомима се одмах упућује лекару. - Обавеза делегата је да евидентира у свом извештају податке лица из претходног
става. - Управа клуба је дужна да извештај лекара, за лице из претходног става, достави руководству такмичења. Уколико
се потврди присуство вируса COVID19 код евидентираног члана екипе, остали чланови екипе су дужни да прате своје
здравствено стање, и тек уколико се појави било који симптом који указује на COVID19 инфекцију, то лице се упућује
лекару. Управа клуба је дужна да обавести и достави извештај лекара руководству такмичења о сваком новом случају
присуства вируса COVID19 код члана екипе.



Комесар  је  поделио  представницима  ИЗЈАВУ  (види  доле)  коју  сваки  члан  екипе  мора
својеручно потписати и која је потребна да би се извршило лиценцирање екипе за сезону. Осим ове
изјаве, Комесар ће додати део на Пријави екипе за утакмицу, где ће се сваки члан екипе такође,
потписивати и гарантовати за себе да није био у контакту са зараженим. 

Комесар је препоручио клубовима да обавезно набаве топломере на даљину, ако их спортске
хале у њиховим местима не поседују и да и на тај начин допринесу здрављу свих.

7. Разно 

Представник КК Багдала (Крушевац) је замолио у име ЖКК Трстеник да се почетак првенства
помери за једну недељу на 10.10.2020. Комесар је тражио сагласност осталих присутних, и сви су се
сложили. Комесар је рекао да ће се консултовати са ТК КСС и Потпредседником за Такмичења и
обавестити клубове у најкраћем року о евентуалном померању почетка Такмичења. 

У Нишу, 12.9.2020. Комесар Такмичења
Ђорђевић Игор



ИЗЈАВА – COVID 19

Ја, …………………………………………………………………………………………..(име и презиме), из

 ……………………………………………………………...(место  боравка),  ЈМБГ…………………………………………..
(уписати),

изјављујем да у периоду од 10 (десет) дана од дана давања изјаве нисам био у свесном контакту са

 особом код које је потврђена болест COVID-19.

У ………………………………………………(место)

………………………………………………….(датум)

                                                                                                 ……………………………………………………..

                                                                                                                      (св. потпис)


	КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА:

