ПРВА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА – Исток
сезона 2018/2019.
ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НАСТУПА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
Клуб 1.МРЛ Исток има право да лиценцира ПЕТНАЕСТ (15) играча који су старији од 18
година (у сезони 2018/2019 рођених 2000.г. и старијих), и ШЕСНАЕСТ (16) играча који су
лиценцирани за млађе категорије (у сезони 2018/2019 рођени 2001.г. и млађих, осим У15
ПИОНИРИ).
Међу ПЕТНАЕСТ (15) играча сениора може бити лиценцирано највише ШЕСТ (6) играча који
у години лиценцирања пуне ДВАДЕСЕТ СЕДАМ (27) година (у сезони 2018/2019 рођени 1991.г и
старијих).
Клуб 1.МРЛ може на ДВОЈНУ регистрацију лиценцирати највише два играча до 20 година,
који у години лиценцирања пуне ДВАДЕСЕТ (20) година (у сезони 2018/2019 рођени 1998.г и
млађи). Играч који је лиценциран по основу двојне регистрације, а који је СЕНИОР по години
рођења (у сезони 2018/2019 рођени 1998.г.,1999.г. или 2000.г.), приликом лиценцирања и наступа
на утакмици се третира као играч сениор, што значи да улази у напред наведени лимитирани број
играча сениора.

БОЈЕ ЛИЦЕНЦИ
Играч у сезони 2018/2019. мора имати лиценцу одређене боје према годишту:
- БЕЛА лиценца важи за СЕНИОРЕ (рођени 2000.г. и старији),
- БЕЛА лиценца са дијагоналном косом ЦРВЕНОМ ЛИНИЈОМ важи за СЕНИОРЕ који у
години лиценцирања пуне 27 годинa или су старији (рођени 1991.г. и старији),
- ЦРВЕНА лиценца важи за ДВОЈНУ регистрацију (рођени 1998.г. и млађи)
- ПЛАВА лиценца важи за У18 ЈУНИОРИ (рођени 2001.г.), У17/У16 КАДЕТИ (рођени 2002. и
2003. г.),
Клубови су дужни да за сезону 2018/2019. изврше замену лиценци играча, због промене
годишта по категоријама. Приликом замене лиценце играча, обавезна је НОВА слика (не старија
од шест месеци) формата за личну карту, која обавезно МОРА бити залепљена.
МК играч може бити лиценциран за СЕНИОРСКУ екипу и још НАЈВИШЕ ЗА ДВЕ МК категорије.

ТРЕНЕР/ПОМОЋНИ ТРЕНЕР
Право наступа у такмичењу има ТРЕНЕР и ПОМОЋНИ ТРЕНЕР који је уписан у лиценцу
екипе и има лиценцу издату од УКТ КСС (црвена/плава), са извршеним обавезама према
тренерској организацији за сезону 2018/2019.

ПРАТИОЦИ ЕКИПЕ
Право наступа у такмичењу има ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ (сл.представник, физиотерапеут, лекар,
технико, статистичар – највише СЕДАМ), који је уписан у лиценцу екипе и има лиценцу ПРАТИОЦА
ЕКИПЕ издату од комесара такмичења.

Одлуком KТ КСС, не може се извршити лиценцирање екипа :
које
немају тренера са издатом одговарајућом
тренерском лиценцом,
овереном од стране УКТ КСС за такмичарску сезону 2018/2019.,
које не донесу на лиценцирање списак свих лиценцираних играча и ТРЕНЕРА са
извршеним и овереним лекарским прегледом, у складу са Законом о спорту.
-

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЕКИПА (играчи, тренери, пратиоци екипе) ће извршити комесар такмичења
у канцеларији РКСИС, по следећем распореду :

уторак 18.9.
КК МОРАВА
КК ЈУГБАСКЕТ
КК БОР РТБ
КК МЛАДОСТ ВЕСНА
КК ДИМИТРОВГРАД
ОКК СОКОБАЊА
КК ACTAVIS ACADEMY

-

Владичин Хан
Врање
Бор
Бела Паланка
Димитровград
Сокобања
Лесковац

среда 19.9.
ОКК ЈУНИОР
КК ЈАБЛАНИЦА
КК FAIR PLAY
КК ЈАСТРЕБАЦ
КК ПРОКУПЉЕ
КК РАДНИК
КК НИШ

Ниш
Медвеђа
Ниш
Алексинац
Прокупље
Сурдулица
Ниш

Клубови су обавезни да у датим терминима доставе, лично или поштом:
СПИСАК играча, тренера са пратиоцима екипе на обрасцу за лиценцирање,
лиценцу сваког играча, одговарајуће боје са сликом,
лиценцу тренера, издату од стране УКТ КСС, са доказом о уплати за сезону 2018/2019.,
лиценце СВИХ уписаних пратилаца екипе са сликом,
списак свих играча и ТРЕНЕРА за лиценцирање, са овереним лекарским прегледом,
доказ о уплати ПРВЕ рате годишње чланарине, по одлуци КТ КСС.

Обавезно уписати на лиценци екипе СВЕ играче који су користили прелазни рок.
Клуб и овлашћено лице клуба сносе пуну дисциплинску одговорност за
веродостојност података наведених у лиценци екипе.

У Нишу,
13.9.2018.године

Комесар такмичења
Бојан Голубовић с.р.

