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САОПШТЕЊЕ 1 
 

- На састанку клубова 3.МРЛ заказаног за уторак 03.05.2022 у 16.00 часова нису се 

појавили предстаници клубова,најавили су свој не долазак, те је стога 
организовано извлачење такмичарских бројева без њих.Присутан на извлачењу 
такмичарских бројева је поред Комесара такмичења 3.МРЛ био и ген.секретар 

РКСИС Александар Јоцић. 
- Kлубови су путем сајта и телефонски обавештени о обавезама које имају током 

такмичења у 3.МРЛ,са чиме су они били сагласни. 

 

Екипа Место Извучен бр.на жребу 

KK Бабушница Бабушница 4 

КК Младост 019 Зајечар 3 

КК Хајдук Вељко Неготин 2 

КК Књажевац 1950 Књажевац 1 

 
1.Календар и распоред такмичења 

 

1.коло 07/08.05.2022 1-4 2-3 

2.коло 14/15.05.2022 4-3 1-2 

3. коло 21/22.05.2022 2-4 3-1 

4. коло 28/29.05.2022 4-1 3-2 

5. коло 04/05.06.2022 3-4 2-1 

6. коло 11/12.06.2022 4-2 1-3 

 
- Игра се лига систем ,по Бергеру,свако са сваким ,4 екипа  - 6 кола. Победник на 

крају лигашког дела такмичења стиче право учешћа у 2.МРЛ  у сезони 2022/2023. 
 

2.Термини и делегирања 
 

1.коло    07/08.05.2022     

1. 
КК Књажевац 1950  -      КК Бабушница Среда 11.05.2022 у ... 

Хала Каплар, Књажевац  

2. 
КК Хајдук Вељко      -     КК Младост 019 

07/08.05.2022 
 

 

2.коло    14/15.05.2022     
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3. 
КК Бабушница         -      КК Младост 019 

14/15.05.2022     
 

4. 
КК Књажевац 1950  -      КК Хајдук Вељко 

14/15.05.2022     
 

 

 
2. Табела 

1 КК Бабушница 0 0 0 0:0 0 

2 КК Хајдук Вељко 0 0 0 0:0 0 

3 КК Младост 019 0 0 0 0:0 0 

4 КК Књажевац 1950 0 0 0 0:0 0 

 
 

4. Посебне напомене 

- Сваки играч мора да има урађен лекарски преглед не старији од 6 месеци. Уколико 
играч нема урађен важећи лекарски преглед нема право наступа на утакмици. 

Екипа која због лекарског прегледа нема довољан број играча ( минимум 5), губи 
утакмицу службеним резултатом. 

- Лиценцирање екипа за 3.МРЛ је до 6. маја у просторијама РКСИС, 

ул.Николе Пашића 16/8. 

- Обавеза је клубова да имају тренере са важећом тренерском лиценцом 
оверену за текућу годину. 

- Екипа која освоји прво место на крају такмичења стиче право да се 
такмичи у 2.МРЛ.  

- Екипа која наступа ван конкуренције нема право на пласман у виши ранг 
такмичења . 

- За заказивање утакмице у 3.МРЛ је одговоран клуб организатор, и то у терминима 
суботом од 12.00 - 20.00 часова, недељом од 12.00 – 20.00 часова, петком од 17.00 
– 20.00 часова уз сагласност обе екипе или уколико је то сталан термин екипе а 

који су све екипе потврдиле на састанку клубова пре почетка такмичења или 
радним даном у току недеље од 17.00 - 20.00 часова ( уколико је убачена среда у 
календар такмичења). Утакмица се може заказати и другим данима уз сагласност 

обе  екипе и Комесара такмичења  , чл.6. 

- У случају да се играч/тренер на утакмици неспортски понаша, клуб ће се 
казнити новчаном казном од : 

 
 

Техничка грешка тренера 30 бодова 

Техничка грешка играча 20 бодова 

Искључујућа грешка тренера 50 бодова 

Искључујућа грешка играча 30 бодова 

 

- Листу делегата одређује комесар такмичења.Листу судија одређује судијски 

повереник. 

- Чланарина клубова за 3.МРЛ износи 600 бодова. Вредност бода је 120,00 динара. 
 

 
 



 На предлог КТ КСС, УО КСС је усвојио таксе службених лица за сезону 2022/2023 : 

категорија судија делегат помоћни судија 

Сениори 2.000,00 дин 1.500,00 дин 1000,00 дин 

 

- Службена лица имају право на путне трошкове како је прописано Пропозицијама 
МК такмичења ( 20 дин по километру ). Службена лица немају право на 
дневницу. 

 
5. Слање резултата 
    - Документацију са утакмице послати најкасније првог радног дана након одигране  

утакмице на адресу: РКС источна Србија, 3МРЛ Исток, Николе Пашића 16/8, 18000 

Ниш. 
Резултат се шаље на D-score и Комесару такмичења након завршене утакмице 
на телефон 064/2409309 путем поруке, то је једини начин за слање резултата 

3.МРЛ за сезону 2022/2023. 
 
 

 
 У Нишу                                                                                                     Комесар 3.МРЛ 
03.05.2022                                                                                                   Душан Васић 

 


