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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА 3.МРЛ 2019/2020
Састанка са представницима клубова 3.МРЛ лиге је одржан дана 06.05.2019 од 16.00 часова
у просторијама РКСИС-а, ул. Обреновићева 10/3 у Нишу.
Присутни представници клубова КК Бабушница, ОКК Нибак из Ниша и КК Вукови 2013 из Мерошине.
Клубови који нису могли да присуствују састанку су КК Младост Весна из Беле Паланке и КК Бин из
Зајечара и то су и благовремено најавили.
Присутни представници РКСИС-а на састанку су били : Александар Јоцић ген.сек. РКСИС, Комесар
3.МРЛ Душан Васић и технички секретар Милица Стефановић.
Ген.сек. Александар Јоцић је отворио састанак, поздравио све присутне а затим се кренуло са
радом по тачкама дневног реда:

Дневни ред
1. Систем и Пропозиције такмичења
2. Усвајање календара такмичења
3. Извлачење такмичарских бројева
4. Разно ( чланарина, лиценцирање, таксе...)
1. Систем и пропозиције такмичења
Комесар такмичења је изнео своје мишљење да ове године имамо више учесника у 3.МРЛ као
петом рангу такмичења него ранијих година. Укупно ће у 3.МРЛ у сезони 2019/2020 бити 5 екипа од
којих ће се 4 екипе такмичити у конкуренцији а једна ће бити само ван конкуренције, екипа КК
Младост Весна из Беле Паланке.
Још једном је скренута пажња да се екипе више потруде око саме организације утакмица како
би целокупно такмичење протекло у најбољем реду ,као и сваке године до сада. Сви клубови су
упознати око проходности у већи степен такмичења. Само једна екипа, тј.победник на крају
такмичења у 3.МРЛ лиги стиче право учешћа у 2.МРЛ регионалној лиги. Међутим, да ли ће бити
места у 2.МРЛ лиги за сезону 2019/2020 за остале клубове учеснике 3.МРЛ одлучиће ТК КСС-а.
Клубови су упознати са Пропозицијама и Правилником за 3.МРЛ који се променио у одређеним
тачкама у односу на прошлу сезону. Посебно је део око висине казни и процес жалби/примедби
објашњен клубовима учесницима 3.МРЛ
2. Усвајање календара такмичења

Такмичење ће се одиграти двокружно, свако са сваким , по Бергеру. Почетак такмичења је
предвиђен за 11/12.05.2019 а крај је предвиђен за 29/30.06.2019. Играће се укупно десет кола ( 5
клубова десет кола). Због већег броја утакмица у календар такмичења су убачене и две среде,
22.05.2019 и 19.05.2019. Екипе су прихватиле једногласно календар такмичења.
3. Извлачење такмичарских бројева
Након извлачења такмичарских бројева , екипе су добиле и своје распореде одигравања утакмица:
Клубови
Екипа
КК Бин
ОКК Нибак
КК Бабушница
КК Вукови 2013
КК Младост Весна – ван конкуренције
слободан
Календар
1.коло
2.коло
3. коло
4. коло
5. коло
6. коло
7. коло
8. коло
9. коло
10. коло

11/12.05.2019
18/19.05.2019
22.05.2019 среда
25/26.05.2019
01/02.06.2019
08/09.06.2019
15/16.06.2019
19.05.2019 среда
22/23.06.2019
29/30.06.2019

Место
Зајечар
Ниш
Бабушница
Мерошина
Бела Паланка

/
1:6
6:4
2:6
6:5
3:6
6:1
4:6
6:2
5:6
6:3

1.коло 11/12.05.2019
КК Младост Весна - ОКК Нибак
1
КК Бин - КК Бабушница
2
слободан - КК Вукови 2013
3

Извучен бр.на жребу
2
6
5
4
1
3

2:5
5:3
3:1
1:4
4:2
5:2
3:5
1:3
4:1
2:4

3:4
1:2
4:5
2:3
5:1
4:3
2:1
5:4
3:2
1:5

11/12.05.2019
11/12.05.2019
11/12.05.2019

По жељи представника КК Вукови 2013 и ОКК Нибак , екипе су добиле такве такмичарске бројеве где
ће своје прве утакмице одиграти као гости. Све екипе присутне на састанку су се сложиле са тим.

4. Разно

На крају састанка се Комесар такмичења обратио присутнима и предложио клубовима да што
пре приступе лиценцирању својих екипа које ће се обављати у просторијама РКСИС-а. Свим
клубовима је још једном напоменуто да сви играчи и тренери морају да имају обављене лекарске
прегледе , да се поштује финансијска дисциплина
уплата чланарине и казни по
саопштењима ,посебно код исплате службених лица где неће бити толеранције око исплате.
Листа службених лица је добијена од стране регионалног повереника за судије Радојковић
Мирослава а листу делегата је саставио Комесар такмичења 3.МРЛ. Договор са клубовима је да се
делегирање судија врши локално како би се смањили трошкови клубовима учесницима 3.МРЛ.
Комесар такмичења даје коначну одлуку о томе зависно од потреба такмичења..
Таксе службених лица су:
категорија
Сениори
Сениорке

судија
2.000,00 дин
1.000,00 дин

делегат
1.000,00 дин
800,00 дин

помоћни судија
400,00 дин
1.000,00 дин

Путни трошкови сл.лица су 20 динара по километру.
С обзиром да је екипа КК Вукови 2013 млада и нова екипа у такмичењу, упућена је молба свим
осталим клубовима учесницима да играју на нови терен екипе КК Вукови 2013 у Мерошини, као
једином терену који клуб има у том месту. Сви клубови су дали пристанак за то.
Комесар такмичења је молбу КК Бин из Зајечара пренео присутним клубовима учесницима 3.МРЛ да
када гостују у Зајечар, екипе покушају да доведу своје млађе категорије како би се одиграле и неке
пријатељске утакмице.
У Нишу ,
07.05.2019

Комесар МК
Душан Васић

