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САОПШТЕЊЕ 4
МК МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ КАДЕТИ

2017/2018

Региструју се следеће утакмице постигнутим резултатом:

Поражени из утакмица 2.кола: Б1/Б2=П1, Б3/Б4=П2, Б5/Б6=П3

Kв13 КК Бор РТБ КК Ниш 78:62
25:16 19:11 17:16 17:19Ристић М, Ристић А. – Пиљевић А.

Kв14 КК Тријумф КК Наисус 62:113
17:30 16:26 17:29 12:28Костић А, Стошић С. - Шипетић Б .

Кв15 КК Фер Плеј КК Пирот 43:79
14:13 08:29 11:12 10:25Росо И,Стојановић М. – Ристић Т.

У међурегионалну кадетску лигу пласирале су се три екипе : KK Бор РТБ,КК Наисус и КК Пирот .
Остале екипе кроз даље квалификације врше попуну кадетске међурегионалне лиге ( још два учесника ).

ОДЛУКЕ

1. Због досуђене ТГ а на основу члана 52 д Пропозиција МК кажњава се:

Није било казни у овом колу

2. Kaзне из овог Саопштења уплатити на жиро рачун РКС ИС број 310-170615-43 до среде 11.10.2017 .

Преглед  дуговања:
Р.б. Саопштење Клуб Износ Рок плаћања

1. Саопштење 1 КК Хајдук Вељко – кадети 1.000,00 11.10.2017
2. Саопштење 2 КК Фер плеј – кадети 1.000,00 19.10.2017
3. Саопштење 2 КК Наисус – кадети 1.000,00 19.10.2017

4.коло 14/15.10.2017

Kв16 КК Ниш КК Тријумф Субота 14.10.2017. у 12.30
ОШ Душан РадовићДинуловић Д, Сибиновић М. – Станковић Ж.

Kв17 КК Фер Плеј КК Ниш Недеља 15.10.2017. у 14.30
ОШ Душан РадовићВуловић М, Ристић Т. –Милошевић С.

Кв18 КК Тријумф КК Фер Плеј Субота 14.10.2017. у 20.30
ОШ Душан РадовићСтеванић З,Илић И. – Митровић И.
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ИЗВОД ИЗ ПРОПОЗИЦИЈА МК ТАКМИЧЕЊА (чл. 56):
Клуб је дужан да своје финансијске обавезе по основу чланарине или одлуке о новчаној казни, као и

све друге финасијске обавезе испуни у датом року( 15 дана од изласка саопштења). Ова одлука се односи и
на службена лица којима Комесар изрекне новчану казну.

Клуб је одговоран за извршавање финасијских обавеза својих играча, тренера, сл. представника и
других чланова клуба.

У случају да клуб не изврши уплату у датом року, комесар клубу изриче суспензију, уколико клуб
након изречене  суспензије  не изврши уплату наредна  утакмица након изречене  суспензије  неће  бити
регистрована  постигнутим  резултатом,  клуб  је  дужан  да  најкасније  до  48  сати  након  те  утакмице
изврши уплату, уколико клуб то не учини та утакмица ће бити регистрована службеним резултатом
20:0 за противника и клуб добија 0 бодова у пласману за ту утакмицу.

Уколико клуб ни тада не изврши уплату поступак се понавља за наредну утакмицу.
Клуб који изгуби 2 утакмице сл. резулататом кажњава се по Правилнику о такмичењу.

ТАКСЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

На  основу одлуке УО КСС бр.524/2/2 од 24.07.2017. таксе службених лица за МК такмичења за
сезону 2017/2018 износе:

ЛИГА СУДИЈА
појединачно

ДЕЛЕГАТ
појединачно

ПОМ. СУДИЈА
појединачно

УКУПНО

КАДЕТСКА МЕЂУРЕГИОНАЛНА ЛИГА 800 600 400 3.400 дин.

Службена лица имају право на путне трошкове према одредбама у Пропозицијама МК такмичења.
Службена лица немају право на дневницу.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

1.  Све  трошкове  квалификационих  утакмица/турнира  сносе  клубови  који  учествују  у
квалификацијама ( клуб домаћин ).

2. Делегати Арсић Иван,Рајачић Данијел и Јанковић Марко због приватних обавеза отказали утакмицу
3.кола, као замене одређени су : Костић Александра,Росо Игор и Ристић Милан.

    

             3. Моле се сва службена лица да утакмице отказују искључиво путем мејла : 

dusan.vasic@rksis.rs

Најкаснији термин за отказивање утакмица је четвртак 12 часова , након  изласка билтена (
осим у непредвиђеним  оправданим ситуацијама ) .  

4. Клубови учесници квалификације морају имати лекарске прегледе играча не старије од 6 месеци
на дан одигравања утакмице. Играч који нема важећи лекарски преглед нема права наступа на утакмици.
Ако клуб због лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици, утакмица се неће
одиграти.  (одговоран  делегат  утакмице). Утакмица  ће  бити  регистрована  службеним  резултатом,  а
одговорни клуб се елиминише из квалификација.

5.  Уколико  клубови  на  утакмици немају  тренера  са  лиценцом који  је  уписан  у  лиценцу  екипе,
недостатак тренера биће кажњен по Пропозицијама МК такмичења. 
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6. Делегати  шаљу  извештај  са  утакмице  путем  СМС-а,само  КОМЕСАРУ  МК  такмичења,након
завршетка  утакмице на  број   064  2  409  309 ,  на  маил   dusan.vasic@rksis.rs и  достављају  извештај  у
канцеларију РКСИС.

У Нишу,

09.10.2017.                                                                                                 Комесар такмичења
                            Душан Васић ср.
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