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САОПШТЕЊЕ   бр. 1  
Плејоф 2022/2023 

 

1. Клубови такмичари: 

Група А       Група Б 

1ЖРЛ Југ1 

1. ЖКК „ЧА Баскет“ Чачак 

2. ЖКК „Јавор“ Ивањица 

 

2. Комесар Такмичења је ступио у контакт са клубовима који су на основу пласмана у 
1.ЖРЛ Југ1 и 1.ЖРЛ Југ2 стекли право на Плејоф Такмичење у сезони 2022/23.  

- Сви именовани клубови су прихватили учешће у Плејоф Такмичењу у 
сезони 2022/23. 

3. Распоред Такмичења:  

 

1ЖРЛ Југ2 

1. КК „Империјум баскет“ Лесковац 

2. КК „Хајдук Вељко“ Неготин 

1. 
ЖКК ЧА баскет КК Хајдук Вељко 

01/02.04.2023. 
 

2. 
ЖКК Јавор  КК Империјум баскет  

01/02.04.2023. 
 

3. 
КК Империјум баскет ЖКК ЧА баскет 

08/09.04.2023. 
 

4. 
КК Хајдук Вељко ЖКК Јавор 

08/09.04.2023. 
 

5. 
ЖКК ЧА баскет КК Империјум баскет 

22/23.04.2023. 
 

6. 
ЖКК Јавор КК Хајдук Вељко 

22/23.04.2023. 
 

7. 
КК Хајдук Вељко ЖКК ЧА баскет 

29/30.04.2023. 
 

8. 
КК Империјум баскет ЖКК Јавор 

29/30.04.2023. 
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4. Табела : 

 

5. Посебне напомене: 

1) Организатор утакмице је дужан да обезбеди све техничке и друге неопходне услове 

за одигравање утакмице у складу са одредбама чланова 9 – 12 и 36-38 Пропозиција. 

Организатор утакмице је одговоран за спровођење и поштовање Протокола о 

организацији утакмица у случају пандемије вируса COVID19.  Делегат утакмице је 

одговоран за вршење контроле над применом и спровођењем ових мера. (чл. 11-15 

Пропозиција). Делегат утакмице је дужан да затражи Писмени Извештај о 

прегледу играча. 

2) У ПОСЛЕДЊА ДВА (2) КОЛА  НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА. (Допуне 

Протокола организације утакмица КОВИД19, од 27.11.2020.) 

3) Таксе службених лица 1.ЖРЛ ЈУГ :  

СУДИЈА 2.000,00 дин,  ДЕЛЕГАТ 1.500,00,  помоћни судија 1000,00 дин 

4) Службена лица (заједно), на основу надокнаде за пут имају право на 25 динара по 

пређеном километру и трошкове путарине само на основу одобрења Комесара или на 

цену аутобуске карте коју достављају  делегату и клубу домаћину. Дозвољено је 

коришћење само једног аутомобила и морају путовати најкраћим путем на утакмицу. 

Службена лица немају право на дневницу. Делегат доставља Комесару извештај о 

исплаћеним таксама и путним трошковима. Клубови могу да спроведу и други начин 

плаћања – безготовински у складу са законом и Пропозицијама. (чл, 29 

Пропозиција.) 

5) Организатор утакмице је дужан да обезбеди присуство лекара или санитетског лица 

са прибором за прву помоћ. (чл. 49. Пропозиција такмичења) 

6) Приликом пријаве екипе за утакмицу службени представник клуба или тренер 

предаје делегату утакмице следећу документацију о праву наступа (чл. 41 

Пропозиција) 

-Лиценцу екипе оверена од  стране комесара 
-Лиценце играча са сликом, које су одрећене боје према годишту играча 
-Лиценца тренера и помоћног тренера издата од стране УКТС 
-Лиценце службених представника, оверене од стране комесара. 
-Лекарски преглед играча на лиценци или оверен списак. 
-Попуњена пријава играча (име и презиме) са бројем лиценце за наступајућу 
утакмицу 
-Финансијски обрачун, делегат треба да има припремљен у ДВА примерка 
-Делегатски извештај, делегат треба да има припремљен 
 

1. ЖКК ЧА баскет - Чачак  2 2 0 145:98  (+47) 4 
2. КК Империјум баскет - Лесковац          2 2 0 125:105 (+20) 4 
3. КК Хајдук Вељко - Неготин 2 0 2 105:125 (-20) 2 
4. ЖКК Јавор - Ивањица 2 0 2 98:145 (-47) 2 



7) Делегати су ОБАВЕЗНИ да пошаљу делегатски извештај, образац датих кошева и 

ЗАПИСНИК са утакмице, понедељком до 10,00 часова  на електронску адресу.  

Комесару након утакмице СМС поруку са резултатом на телефон 0694045043. А на 

Dscorе поставити резултат. Делегат је одговоран за контролу СВЕ наведене 

документације. Делегат је посебно одговоран за СВЕ наводе у извештају, испуњење 

обавеза према Пропозицијама такмичења, техничке организације утакмице и 

записничког стола, опрема екипа , понашање и дисциплина свих актера утакмице 

(тренера, играча и сл. представника) однос службених лица (судија и пом. судија) 

према обавезама (долазак, понашање, одевање, судијска опрема, однос према 

утакмици, учесницима и колегама) као и раду техничких уређаја према Правилима 

игре. Неизвршавање ових обавеза сматра ће се као несавесно обављање дужности 

службеног лица. 

8) Документацију са утакмице послати најкасније до среде на адресу. 

РКС источна Србија, 1МРЛ Исток, Николе Пашића 16/8, 18000 Ниш 
 
 

6. Делегирање службених лица за 1. коло : 

Молим клубове да закажу своје утакмице према Пропозицијама Такмичења. 

 

      У Нишу,                                                                         Комесар такмичења 

 

     21.03.2021.                                                                Ђорђевић Игор                                                             

1. 
ЖКК ЧА баскет КК Хајдук Вељко 

01/02.04.2023. 
 

2. 
ЖКК Јавор  КК Империјум баскет  

01/02.04.2023. 
 


