Пријава за КУП такмичење

ПРИЈАВА ЗА ПРВИ СТЕПЕН КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2016/2017
МУШКЕ / ЖЕНСКЕ екипе
Пријава клуба за учешће у ПРВОМ СТЕПЕНУ КУП ТАКМИЧЕЊА КСС у МУШКОЈ или
ЖЕНСКОЈ конкуренцији се доставља до УТОРАК 04.10.2016. године, надлежном
комесару 1. МРЛ ИСТОК, канцеларији надлежног РКС у Нишу.

МУШКЕ СЕНИОРСКЕ ЕКИПЕ, ПРВИ СТЕПЕН :
У првом степену такмичења по слободној пријави учествују клубови из ПРВЕ мушке
лиге (1.МРЛ, трећи ранг такмичења), Друге мушке лиге (2.МРЛ, четврти ранг такмичења)
и Летње мушке лиге (ЛМЛ, пети ранг такмичења).
Први степен се игра у четири територијалне групе : СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК
У групи ИСТОК играју клубови из РКС ИСТОЧНА СРБИЈА и РКС ЈУЖНА СРБИЈА
За групу ИСТОК, надлежан Комесар 1.МРЛ ИСТОК, Небојша Крстић - Ниш
У ПРВОМ степену такмичења се игра једна утакмица где победник иде даље.
Противници се одређују жребом. Утакмица се игра на терену клуба из нижег ранга у
текућој или предходној сезони или слабије пласираног у истом рангу у предходној сезони.
Победници из СВАКЕ територијалне групе стиче право играња у ДРУГОМ степену
такмичења.

ЖЕНСКЕ СЕНИОРСКЕ ЕКИПЕ, ПРВИ СТЕПЕН :
У првом степену такмичења по слободној пријави учествују клубови из 2. женске
лиге Србије (други ранг такмичења), Прве женске регионалне лиге (1.ЖРЛ, трећи ранг
такмичења) и Летње женске лиге (ЛЖЛ, четврти ранг такмичења).
Први степен се игра у ДВЕ територијалне групе : СЕВЕР и ЈУГ.
За групу ЈУГ надлежан Комесар 2.ЖЛС ЈУГ, Бошко Бугарчић - Чачак
У групи ИСТОК играју клубови из РКС ИСТОЧНА СРБИЈА, РКС ЈУЖНА СРБИЈА и РКС
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, РКС ЗАПАДНА СРБИЈА и РКС РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКИ.
У ПРВОМ степену такмичења се игра једна утакмица где победник иде даље.
Противници се одређују жребом. Утакмица се игра на терену клуба из нижег ранга у
текућој или предходној сезони или слабије пласираног у истом рангу у предходној сезони.
Победници из СВАКЕ територијалне групе стиче право играња у ДРУГОМ степену
такмичења.
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