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ПОЗИВ
НА САСТАНАК  КЛУБОВА  ДРУГЕ ЖЕНСКЕ   ЛИГЕ  - ЈУГ / Б

Састанак  ће  се  одржати  у  СРЕДУ 20.09.2017.  године  у  НИШУ  са
почетком u 12,00 часова у ПРЕС центру  хале ЧАИР

ДНЕВНИ  РЕД:
             1.  Пропозиције 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:

 2.ЖЛС  ЈУГ / Б,  води се из Канцеларије КС Источне Србије у Нишу. Супер лига
за пласман у 1.ЖЛС и јединствену 1.Б лигу води се из канцеларије КСЗС у Чачку.

 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. 

ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НАСТУПА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ  У  
 СЕЗОНИ 2017/2018 

             Клуб 2.ЖЛС има право да лиценцира 15 играчица који су старији од 18
година (рођене 1999. год. и старији) и 16 играчица који су лицемнцирани за МК
(рођене 2000 и млађи).
              Међу 15 играчица СЕНИОРКИ може бити лиценцирано највише  6
играчица  које пуне 27. година (рођене 1990 и старији)
               За клуб могу бити лиценцирана највише  2 играчице на ДВОЈНУ лиценцу
(рођене 1997 и  млађе),  стим  што  се  такмичарке рођене 1997,  1998 и  1999.
сматрају  и броје у лимит СЕНИОРА.

 Лиценцирање играча, тренера и пратиоца екипа обавиће се  у Канцеларији КС
Источне Србије  у Нишу у среда/четвртак, 27/28.09.2017. године. Клуб сноси

http://www.kss.rs/


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,  са  измиреним  обавезама  према  УКТС за  такмичарску
сезону 2017 / 2018. год.

- које не донесу на лиценцирање списак свих лиценцираних играча
са извршеним  и овереним лекарским прегледом.

 Клубови су  били  дужни да први део чланарине (120 / КСС +180/ РКС), која на
годишњем нивоу износи 600 бодова,   уплате по фактури коју издаје канцеларија
РКС којем клуб припада и КСС,   најкасније  до петка 15.09.2017.године, на
рачун  свог  регионалног  савеза  о  статусу  уплате  према  КСС,  још  немамо
информације. Рок за уплату другог дела годишње чланарине је 01.02.2018. год.

 Календар  такмичења (предлог) : усвојен на састанку клубова ГРУПЕ  А

     - Први  део   ( 1 - 11 коло)         07./08.10.  -  16./17.12.2017.год.
     -  Други део ( 12 - 22 коло)       13./14.01.  -  10./11.03.2018. год.
      - Супер лига 8. кола                 17/18. 03.  -  28/29.04.2018

       У зависности од ДОГОВОРА  клубова, календар може и да се промени .
Такмичење  у  групама  МОЖЕ  да  почне  01/07.10  а  да  се  заврши  до
12.03.2018. Коначна одлука ће бити донета на састанку клубова. 
      Утакмице редовног кола се играју само викендом по датом распореду (СРЕДА??)

 Предлог Пропозиција  такмичења и образац за лиценцирање екипе: достављен
клубовима  а налази се и на сајту  РКСИС.

 Листе  службених  лица : биће достављена до почетка такмичења

 Таксе  службених  лица : 2X2.500,00 + 1.500,00 + 3X600,00  = 8.300,00 дин. 

    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.Таксе  и  путне  трошкове
службених лица  исплаћује клуб организатор пре почетка утакмице. 

 Клуб који није извршио регистрацију  (пререгистрацију) по Закону о спорту нема
право такмичења.

 Састав лиге на основу писаних пријава и сагласности КТ КСС је следећи :

1. Аctavis Аcademy     Лесковац 7. Раднички           Крагујевац
2. Топличанин  2012  Прокупље 8. Трстеник            Трстеник
3. Багдала                    Крушевац 9. Хај. Вељко         Неготин
4. Параћин                   Параћин 10. Раднички 2016  Крагујевац
5. Гимназијалац          Пирот 11. Студент  ВК        Ниш   (УСЛОВНО)
6. Паланка 2012      Смед. Паланка 12.

 У Нишу, 11.09.2017. године   Комесара лиге,
 Небојша  Крстић
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