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ПОЗИВ

НА САСТАНАК КЛУБОВА ПРВЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ - ИСТОК

Састанак  ће  се  одржати  у  СУБОТУ 24.09.2016.  године  у  НИШУ  са
почетком u 13,00 часова у ПРЕС центру  хале ЧАИР

ДНЕВНИ  РЕД:

                 1.  Усвајање Пропозиција такмичења;
                 2.  Усвајање Календара такмичења;
                 3.  Извлачење такмичарских  бројева;
                 4.  Разно (чланарина, лиценцирање,таксе, право наступа, прелазни рок итд.)

Обавезно је присиство представника свих клубова са овлашћењем.

Комисија за такмичење КСС је донела следеће одлуке o такмичењу:

 1.МРЛ  група ИСТОК води се из Канцеларије КС Источне Србије у Нишу.

 Комесар такмичења је именован одлуком Управног одбора КСС на основу предлога
Регионалног КС Источне Србије. 

 Вредност бода за обрачун чланарине, казни и такси износи 120,00 динара. Одлуком
Управног одбора КСС од 14.09.2016.године. 

ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НАСТУПА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ У СЕЗОНИ 2016/2017 

             Клуб 1.МРЛ има право да лиценцира 15 играча који су старији од 18 година
(рођени 1998. год. и старији) и 16 играча који су лицемнцирани за МК (рођени
1999 и млађи).
              Међу 15 играча СЕНИОРА може бити лиценцирано највише 6 играча  који у
години лиценцирања пуне 27. година (рођени 1989 и старији)
         За клуб могу бити лиценцирана највише  2 играча, ( чланови професионалних
клубова,  највишег  ранга  такмичења-  КЛС  и  2.МЛС  и  женске  лиге  Србија) на
ДВОЈНУ лиценцу (рођени 1996 и млађи), стим што се играчи рођени 1996, 1997 и
1998. сматрају  и броје у лимит СЕНИОРА.

    Клубови 2.МЛС уколико дају  играча на ДВОЈНУ регистрацију, то може бити
играч до навршене 18- те године и МОЖЕ имати стипендијски уговор 

mailto:nebojsa.krstic@rksis.rs
mailto:kssregion8@open.telekom.rs
mailto:office@rksis.rs
http://www.kss.rs/


 Лиценцирање  играча,  тренера  и  службених  представника  екипа  врши  се  у
Канцеларији КС Источне Србије   у Нишу  у понедељак/уторак,  26/27.09.2016.
године.   Распоред  клубова  са  датумима  за  лиценцирање  је  постављен  на  сајту
РКСИС.  Клуб  сноси  пуну  дисциплинску  одговорност за  веродостојност  података
наведених у пријави екипе која се подноси надлежном органу за лиценцирање.

 Одлуком ТК Србије не може се извршити лиценцирање екипа:
- које немају тренера са издатом одговарајућом тренерском лиценцом,

овереном од стране УКТС за такмичарску сезону 2016 / 2017. год.
- које не донесу на лиценцирање списак свих лиценцираних играча са

извршеним  и овереним лекарским прегледом.

 Клубови су  били  дужни да први део чланарине  која укупно износи 1.800 бодова,
уплате по фактури, коју издаје канцеларија РКС којем клуб припада  до  петка 09.
септембра 2016.године.  на  рачун  свог  Регионалног  савеза. Клубови  који  не
изврше уплату ПРВОГ деле чланарине , неће моћи да користе ВАНРЕДНИ
прелазни рок, након одиграног ПРВОГ кола.

           -   Друга  рата уплаћује  се  до  среде     15. фебруара  2017. године

 Календар  такмичења:

            - Први део    ( 1 - 13 коло)     01. /02.10.    -  24./25.12.2016.год.     
           -  Други део  (14 - 26 коло)     28. /29.01.    -  22./23.04.2017. год.

 Такмичење се МОРА завршити 23. априла 2017 године. Утакмице редовног кола (СВИХ)
се играју само викендом. 

 Предлог Пропозиција  такмичења и образац за лиценцирање екипе и СВЕ одлуке
Управног  одбора  и  Комисије  за  такмичење  КСС   достављене  су  клубовима
електронском поштом,  а налазе се  и  на сајту КСС и РКСИС.

 Листе  службених  лица биће познате након тестирања 17. /18. 09.2016.

 Таксе  службених  лица биће објављене заједно са одлукама УО од 14.09.2016. год.

    Службена лица немају право на дневницу.Службена лица имају право на путне
трошкове  у  висини  цене  јавног  саобраћаја,  односно  ако  путују  једним  колима
ОБАВЕЗНО се наплаћује 15 динара по 1 километру. Службена  лица морају путовати
најкраћим путем на утакмицу. Таксе и путне тршкове слижбених лица  исплаћује клуб
организатор пре почетка утакмице. 

 Обавештавам клубове да је рок за пројављивање сениорских екипа за КУП
такмичење  28.09.2016. године.

 У Нишу, 15.09.2016. године                                            Комесара лиге,
Небојша  Крстић
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