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ЗАПИСНИК
са  састанка  представника  клубова  

ДРУГЕ женске лиге Србије – ЈУГ - Б
Ниш, 24.09.2016. год.

Присутни:  Гимназијалац  (З.Марковић)         Багдала  (А.Мемет)      Студент   (З.Станковић) 
                 Раднички   (Н.Миловановић)         Радник  (М.Јањић)       Паланка (П.Станошевић)
                 Раднички 2016 (В.Радовановић)

Одсутни представници:     Топличанин, Бор, Параћин и Актавис академија

Остали присутни:    Д. Пројовић          - Потпредседник  КСС
                                           А.Јоцић                  -  Ген секретар  РКСИС
                                           Н. Крстић               -  Комесар лиге 

   
                               Састанак представника клубова ДРУГЕ женске лиге Србије ЈУГ / Б, отворио је
Генерални секретар РКСИС  Александар Јоцић, који је поздравио домаћина  као и све присутне
представнике клубова и предложио следећи

ДНЕВНИ  РЕД:

                 1.  Усвајање Пропозиција  и
                 2.  Календара такмичења;
                 3.  Извлачење такмичарских  бројева;
                 4.  Разно (чланарина, лиценцирање,таксе, право наступа, прелазни рок итд)

           Након усвајања дневног  реда потпредседник КСС за  такмичење Душан Пројовић
поздравио је све присутне представнике клубова  у име КСС

1.  Усвајање Пропозиција такмичења :
Комесар лиге Небојша Крстић упознао је присутне са саставом лиге која се и ове сезоне

игра у ДВЕ групе, са по ДВЕ подгрупе А и Б. И ове године у Такмичарској сезони 2016/2017 чине
клубови  из  Региона  Јужне,  Источне,  Централне  Србије. За  учешће  је  писмено  пријављено
једанаест (11) клубова, чланова наведених Регионалних савеза. Сагласност за учешће од ТК КСС
добила  је  екипе  Студент  2  –  Ниш,  која  ће  наступити,  ван  конкуренције.  Након  упознаваља
представнике клубова са условима такмичења у овој сезони, дошло је до одустајања екипе ЖКК
РАДНИК – Сурдулица, због недостатка финансијских средстава за такмичење.(рачунали су да ће
КСС као до сада, покрити трошкове сл. лица и део чланарине). Отежавајућа околност је и дужина
лиге ( у тренутку пријаве не знају се екипе које ће учествовати). У односу на прошлу годину за
такмичење се НИЈЕ пријавила и екипа из Неготина. 
            Присутним представницима клубова је скренута пажња на  термине, заказивање  и
организацију  утакмица,  дуплирање  казне  за  ТГ  тренеру  и  редовно  извршење  финансијских
обавеза током такмичења.

            Након обједињене дискусије  која је протекла у изузетно коректном, конструктивном и
толерантном  тону  представника  из  См.Паланке (П.Станошевића),  Пирота (З.Марковића)  и
Крушевца (А.Мемета)   о  одлукама   УО  КСС,  које се  односе  на  чланарину,  висину  бода,
лиценцирању,   изменама  такси службених  лица,  право  наступа играча  и  условима обављања
лекарског прегледа, присутни представници клубова су  упознати са Пропозицијама такмичења.
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- Клубови су посебно упознати са системом такмичења у сезони 2016/2017 где победници
група СЕВЕР и ЈУГ ,  НАКОН СУПЕР лиге екипа из А и Б  групе,  директно улазе у ПРВИ ранг
такмичења Србије  у 1.ЖЛС .

2.  Усвајање календара такмичења :
Клубовима су у предлогу за састанак дати термини одигравањати и да се такмичење игра

као  јединиствена  лига  од  11 клубова  (двокружно   22.  кола). Након  одустајања  екипе  из
Сурдулице,  представници  клубова  су  се  договорили  да  се  почетак  такмичења  помери  за
15/16.10.2016,  јер сада имамо лигу од 10 клубова и 18. кола  такмичења. 

 први део такмичења почиње 15.10.2016. год., а завршава се 18.12.2016. год.;
 пауза између два дела такмичења је од 19.12.2016. год. до 27.01.2017. год.;
 други део такмичења почиње 28.01.2017. год., а завршава се 19.03.2017. год.;
  Супер лига планирана је за период 25.03.2017 до 30.04.2017

3.  Извлачење такмичарских бројева:

Клубови су  се  пре  извлачења такмичарских  бројева   договорила  да  термине утакмица
екипа из Крагујевца, на њихов захтев, раздвоје. Клубови су извукли следеће  бројеве:

 1. ЖKK Бор              – Бор   6. КЖКСУК Раднички 2016  -  Крагујевац
 2. КК Паланка 2012  – Смед.Паланка   7. ЖKK Гимназијалац          - Пирот
 3. УЖKK Студент 2   - Ниш   8. ЖKK Актавис академија  – Лесковац
 4. ОКК Багдала        -  Крушевац   9. ОКК Параћин                 -  Параћин
 5. ЖKK Раднички     - Крагујевац 10. KK Топличанин 2012       - Прокупље

Комесар  лиге  је  обавезан  да  ОДМАХ објави  распоред  такмичења  по  колима,
адресар клубова и службених лица. Након извлачења бројева у 1. и 2 колу састају се:

1. КОЛО,    15./16. 10. 2016. год.
Бор Топличанин  2012 Није  заказана
Паланка 2012 Параћин Није  заказана
Студент 2 Актавис академија Није  заказана
Багдала Гимназијалац Није  заказана
Раднички Раднички 2016 Није  заказана

2. КОЛО,   22./23. 10. 2016. год.
Топличанин 2012 Раднички 2016 Није  заказана
Гимназијалац Раднички Није  заказана
Актавис академија Багдала Није  заказана
Параћин Студент 2 Није  заказана
Бор Паланка 2012 Није  заказана

Клубови су обавезни да ОДМАХ   писмено пријаве место одигравања и термине својих
утакмица у складу са чаном 6. Пропозиција такмичења, као и евентуалне сталне термине.

4. Разно:
Лиценцирање играча, службених лица и тренера за ДРУГУ женску лигу ЈУГ обавља се :

среда / четвртак, 28/29.09.2016. год. у Нишу у просторијама КСС Источне Србије.  Лиценца
екипе  мора  бити  комплетно  попуњена  свим подацима  и  оверена  печатом клуба  и  потписом
овлашћеног  представника  клуба  КОЈИ  СНОСИ  ПУНУ  ДИСЦИПЛИНСКУ ОДГОВОРНОСТ за
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веродостојност  података  наведених  у  лиценци  екипе.  Клубови  су  ОБАВЕЗНИ  да  код
лиценцирања имају ТРЕНЕРА са важећом тренерском лиценцом за сезону 2016/2017.
(доказ о уплати финансијских обавеза према УKТС)

 На основу  Регистрационог правилника КСС у сезони 2016/2017 клубови имају право да
лиценцирају 15 играча сениорки, старијих од 18 година (рођени 1998. год. и старији) и 16 играча
млађих категорија. (рођени 1999. год. и млађи)

- међу 15 играча сенирки  може бити лиценцирано највише  шест (6) играчице који су
рођени 1989. године и старији;

-  играчи регистровани на двојну регистрацију,(НАЈВИШЕ две ИГРАЧИЦЕ, рођене 1997 и
млађе) рођени 1996.1997 и  1998. год.(за млађе то не важи) приликом лиценцирања и наступа на
утакмици се третирају као играчи сениори.
               Клубови учесници такмичења су упознати са одлуком КС Србије да су
обавезни да измире своје  обавезе према КСС у  висиниод 40% од укупне годишње
чланарине (240 бодова)  

Листа судија биће одређена је од стране Судијска комисија КСС  и на њој се налазе судије
са листе ПРВЕ  мушке регионалне лиге  ИСТОК и ЗАПАД. Службена листа делегата биће одређена
након састанка и тестирања које је одржано у Нишу и Јагодини.   

           Одлуком УО КСС од 14.09.2016. године дошло је до промене висине судијских такси. Таксе
делегата су остале непромењене.
           Нове таксе : СУДИЈЕ (2 X 2.500), ДЕЛЕГАТ (1.500), ПОМ. СУДИЈЕ (3X600)
           Клубови су обавештени да ће од КСС добити по ПЕТ  лопте одговарајућег модела (МОЛТЕН
НО 6).

          Клубови се обавештавају да је рок за пријављивање екипа за КУП
такмичење УТОРАК 04.10.2016. 
        

Рад Комесара у канцеларији: - понедељак, 10,00 - 16,00 часова,
- уторак,           12,00 - 16,00 часова,
- петак,           12,00 - 16,00 часова.

Пошту слати на адерсу:  КСИС - Ниш, ТПЦ Калча, ламела Ц, спрат 3/5, Обреновићева 44, 
18000 Ниш
Телефон и факс:  018/523-323, 526-020, 526-021
Телефони Комесара лиге:  018/592-600 (кући),  064/ 880-88-17

  Нишу, 27.09.2016. године         
                                                                                                              Комесар лиге:

Небојша Крстић
                                                                                       e-mail: nebojsa.krstic@rksis.rs
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