ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СЕНИОРСКИХ ЕКИПА - СЕЗОНА 2018/19

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СЕНИОРСКИХ ЕКИПА
Такмичарска сезона 2018/2019
31. Јул 2018. године

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК

ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
ДУШАН ПРОЈОВИЋ

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СЕНИОРСКИХ ЕКИПА - СЕЗОНА 2018/19

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СЕНИОРСКИХ ЕКИПА
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЕКИПА (играчи/играчице, тренери, пратиоци екипе) ће извршити
комесар такмичења у канцеларији КСС/РКС из које се води такмичење.
Лиценцирање екипе се не може извршити уколико приликом лиценцирања
клуб није доставио одговарајућу лиценцу за тренера који води екипу.
На лиценцном списку сениорске екипе не може се лиценцирати мк
играч/играчица узрасне категорије У15 пионир/пионирка и млађи.
У такмичењу 2.ЖЛС и 1.ЖРЛ право наступа имају и МК играчице и то, У19
јуниорке/У17 кадеткиње. У15 пионирке НЕМАЈУ право лиценцирања.
У лиценци екипе морају бити наведени сви играчи/играчице који ће наступати за екипу
у току такмичења без обзира на узрасну категорију (играч/играчица ниже узрасне категорије
има право наступа само ако је уписан/уписана у лиценцу сениорске екипе).
Клуб и овлашћено лице клуба сносе пуну дисциплинску одговорност за
веродостојност података наведених у лиценци екипе.
Клуб доставља листу играчи/играчице за које подноси захтев за лиценцирање у једном
примерку са подацима о играчима (презиме и име и ЕБР), оверену печатом клуба и потписом
овлашћеног представника клуба. Клуб не треба да оверава захтев за лиценцирање у
канцеларији свог матичног РКС.
У листи играча/играчица у колони НАПОМЕНА за играче/играчице који је у прелазним
роковима у (Април, Прелиминарни или Септембар) извршио прелазак (уступање) у клуб или је
регистрован на двојну регистрацију, треба уписати НАЗИВ МЕСЕЦА у којем је извршен прелазак
(АПРИЛ, ПРЕЛИМИНАРНИ или СЕПТЕМБАР) или РЕЧ ДВОЈНА, и РЕДНИ БРОЈ под којим је
прелазак односно двојна регистрација објављен у саопштењу Комисије за такмичење /
РЕГИСТРАЦИЈЕ.
Лиценца екипе се не може мењати повлачењем / брисањем или додавањем након
почетка такмичења осим у следећим случајевима:
• ПРАВОСНАЖНА ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА КСС О ПРЕЛАСКУ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ
• АКТИВИРАЊЕ НЕАКТИВНОГ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН ЗА КЛУБ
• ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА НЕРЕГИСТРОВАНОГ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ
Клуб може у току сезоне, уз поштовање броја лиценцираних играча / играчица, додати
на лиценцни списак играча / играчицу. Под поштовањем броја лиценцираних играча /
играчица подразумева се да клуб није искористио један од максималних бројева:
- Укупан број играча/играчица сениора (15 сениора/сениорки),
- За сениорске екипе где постоји ограничење броја играча због старосне
границе (преко 27 година), мушким сениорским ранговима испод највишег,
укупан број играча преко 27 година (6 играча преко 27 година),
- За сениорске екипе где постоји ограничење броја играчица због старосне
границе (преко 27 година), клубови чије екипе учествују у највишем рангу
такмичења у женској конкуренцији (1.ЖЛС) укупан број играчица преко 27
година (4 играчице преко 27 година),
- За сениорске екипе где постоји ограничење броја играчица због старосне
границе (преко 27 година), клубови чије екипе учествују у у ранговима испод
највишегцу женској конкуренцији укупан број играчица преко 27 година (6
играчица преко 27 година),
- Укупан број играча / играчица мк (16 мк играча / играчица, осим У15
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ПИОНИРИ/ПИОНИРКЕ)
Одредбе 1, 2 и 3 овог става важе до 28. децембра 2018. године. Након тог
рока не може се вршти промена лиценцног списка играча.
У случају да због АКТИВИРАЊА НЕАКТИВНОГ ИГРАЧА ИЛИ ПРВЕ
РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕРЕГИСТРОВАНОГ ИГРАЧА и било ког ограничења мора са
лиценцног списка да се повлачи/брише један играч/играчица таква замена
третираће се као ЈЕДАН ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК и улази у квоту броја
играча/играчица који клуб може ангажовати у ВПР.
Уколико на лиценцном списку има места, додавање играча/играчице по
основу
АКТИВИРАЊА
НЕАКТИВНОГ
ЧЛАНА
ИЛИ
ПРВЕ
РЕГИСТРАЦИЈЕ
НЕРЕГИСТРОВАНОГ ИГРАЧА НЕ ТРЕТИРА СЕ КАО ЈЕДАН ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК.
Није дозвољено повлачење/брисање играча/играчица са лиценцног списка
осим у случају:
• ДА ДОДАВАЊЕ НОВОГ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ ПРЕВАЗИЛАЗИ ЈЕДАН ОД
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИХ БРОЈЕВА ИГРАЧА/ИГРАЧИЦА (укупан број
сениора може бити 15, за такмичења где посотји ограничен број старијих од
27 година може бити 6/4, укупан број мк играча може бити 16) ТЕ ТО ЗАХТЕВА
ПОВЛАЧЕЊЕ/БРИСАЊЕ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ СА ЛИЦЕНЦЕ.
Промена лиценцног
ЛИЦЕНЦНОГ СПИСКА.

списка

подразумева

ОБАВЕЗНО

ВРАЋАЊЕ

ПРЕТХОДНОГ

Приликом ПРАВОСНАЖНЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О ОДЛАСКУ
ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ ИЗ КЛУБА обавезно је повлачење/брисање играча/играчице са
лиценцног списка а за реализацију повлачења/брисања одговоран је комесар
такмичења у коме клуб учествује.
Tачан термин лиценцирања утврдиће КТ КСС у складу са почетком такмичења
и сарадњом са РКС који води такмичење. Предлог је следећи:
18./19./20./21.09. - Лиценцирање екипа за квалификације квалитетних лига
КСС (м/ж)
18./19./20./21.09. - Лиценцирање екипа за сениорска такмичења (м/ж)
07./08./09./10.09. - Лиценцирање екипа учесника квалитетних лига КСС
15./16./17./18.09. - Лиценцирање елипа учесника квалитетних лига РКС
(међурегионале) и осталих такмичења РКС.
Клубови који не изврше лиценцирање у року имаће додатни рок уз плаћање
таксе од 50 бодова. Доказ о уплати таксе подноси клуб приликом достављања
документације (24. Септембар 2018. године).
РКС који води такмичење (комесар) је дужан да КТ КСС достави обавештење о
датом року за лиценцирање екипа.
Крајњи рок за измену лиценцних спискова по БИЛО КОМ ОСНОВУ ЗАМЕНЕ
ИГРАЧА је ПЕТАК 28. Децембар 2018. године.
Лиценца екипе се не може мењати повлачењем/брисањем или додавањем након рока
ПЕТАК 28.12.2018. ГОДИНЕ НИ У СЛУЧАЈЕВИМА у следећим случајевима:
• ПРАВОСНАЖНЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА КСС О ПРЕЛАСКУ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ
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•
•

АКТИВИРАЊА НЕАКТИВНОГ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН ЗА КЛУБ
ПРВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕРЕГИСТРОВАНОГ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ

Лиценцни списак се НЕ МОЖЕ мењати ни у случају да клуб у оквиру
прелазног рока сениорског тима доведе играча који има право наступа у МК
такмичењима.
Лиценцни списак се након рока 28. децембра 2018. године може заменити
само у делу ТРЕНЕРА, СЛИЖБЕНИХ ЛИЦА И ПРАТИОЦА ЕКИПЕ.
Клуб може дати Сагласност за наступ играча на двојну регистрацију и
закључити уговор о уступању играча за укупно 2 (два) играча.
Клуб може на основу двојне регистрације и уступање да региструје укупно 2
(два) играча.
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
БРАНКО ЛОЗАНОВ,
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

