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САОПШТЕЊЕ 8
1.Регистрација утакмица:
6.коло    11/12.06.2022    

7.
КК Бабушница            -       КК Хајдук Вељко

0:20

3.коло    11/12.06.2022    

5.
КК Младост 019          -        КК Књажевац 1950 97:71

25:17 21:19 29:16 22:19Вељковић С, Кожељ И – Милошевић С.

2. Табела
1 КК Хајдук Вељко 6 5 1 360:298     10(-1)
2 КК Младост 019 6 3 3 351:328       8(-1)   
3 КК Бабушница 6 3 3 262:270       8(-1)
4 КК Књажевац 1950 в.к 6 1 5 375:451       6(-1)

Напомена: екипа КК Књажевац 1950 је играла ван конкуренције у 3.МРЛ.
2.Извештај делегата:
     -    На основу делегатских извештаја:
     -    Утакмица 6.кола КК Бабушница – КК Хајдук Вељко се региструје сл.резултатом 20:0

у корист екипе КК Бабушница  јер екипа КК Хајдук Вељко није дошла у заказаном 
термину на утакмицу. Екипа КК Хајдук Вељко не добија бодове за ову утакмицу у 
коначном пласману на основу Пропозиција 3.МРЛ.

     - Утакмица 3.кола КК Младост 019 – КК Књажевац 1950 одиграна без примедби.
    
          Преглед дуговања:

Р.б. Саопштење Клуб Износ Рок плаћања

1. 6 КК Књажевац 1950,ТГ игач 2.400,00 16.06.2022

3. 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.

- 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. 
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- 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

 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.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

Све  честитке  екипи  КК  Хајдук  Вељко  из  Неготина  на  освајању  првог
места у 3.МРЛ лиги за сениоре и пласману у 2.МРЛ лигу. Пуно успеха у даљем
такмичењу жели канцеларија РКСИС и Комесар такмичења 3.МРЛ.

 У Нишу                                                                                                     Комесар 3.МРЛ
21.06.2022                                                                                                   Душан Васић
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