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ЗАПИСНИК
са  састанка  представника  клубова  ПРВЕ мушке лиге  Исток

Ниш, 24.09.2016. год.

Присутни:     Прокупље  (В.Вуковић)        Здравље Ле (С.Матић)            Морава (М.Костић)     
                    Јуниор  (С.Комадинић)         Радник (Д.Станисављевић)     Јастребац (М.Хабе)           
                    Младост   (Г.Петровић)        Јабланица (Д.Милетић)          Димитровград (Д.Сотиров)
                    Ниш   (В.Ђорђевић)               
Одсутни представници:  КК Куршумлија, КК Радан, ОКК Сокобања и ОКК Власотинце 

Остали присутни: Д.Пројовић     -  Потпредседник  КСС  за такмичење
                                       А.Јоцић           -  Генерални секретар РКСИС
                                       Н.Крстић         -   Комесар лиге 
                               Састанак представнике клубова Прве регионалне мушке лиге Исток, отворио 
је Генерални секретар РКСИС Александар Јоцић, који је поздравио присутне представнике клубова
и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД
                                    1.   Усвајање Пропозиција такмичења;
                                    2.   Усвајање календара такмичења;
                                    3.   Извлачење такмичарских бројева;
                                    4.   Разно (чланарина, таксе, лиценцирање, право наступа 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  да су СВЕ екипе које су стекле право

наступа  у  такмичарској  сезони  2016/17,  у  писаној  форми  и  датим  роковима  потврдиле  своје
учешће.Право такмичења изгубиле су екипе КК Књажевац  због организацијских проблема и КК
Зоне бојс, због неизмирених финансијских обавеза према регионалним савезима. Представници
клубова  су  такође  упознати  да  се   пропозиције  такмичења  за  ову  сезону  НИСУ  промениле.
Клубовима  је  скренута  пажња  на  техничке  нормативе,  заказивање  и  организацију  утакмица,
дуплирање казне за ТГ тренеру и редовно извршење финансијских обавеза. 

Након  кратке и коректне дискусије клубови су прихватили Пропозиција такмичења. Ген.
Секретар  РКСИС А.Јоцић  тражио  је  да  се  још  доследније  поштује  финансијска  дисциплина  и
обавезе клубова које се односе на Пропозиције такмичења. Представници клубова су прихватили
све ОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, као и оне из тачке РАЗНО,које се односе на чланарину, висину бода,
лиценцирању,  таксама  службених  лица,  право  наступа  играча,  додатни  редовни  и  услови  за
ванредни прелазни рок, листама судија и делегата и обавези лекарског прегледа уз примедбу да
нас очекује тешка Такмичарска сезона због проблема са финансирањем клубова у већини градова
Источне и Јужне Србије и да смо СВИ обавезни да поштујемо Пропозиције такмичења.

3.  Усвајање календара такмичења :
Клубови су упознати да се такмичење одвија   као јединиствена лига од 14 клубова (26

кола) и  сви присутни  су сагласни да такмичење почне  08./09.10.2016. године.

 први део такмичења почиње 08.10.2016. год., а завршава се 25.12.2016. год.;
 пауза између два дела такмичења је од 26.12.2016. год. до 27.01.2017. год.;
 други део такмичења почиње 28.01.2017. год., а завршава се 23.04.2017. год.;
 ревијална утакмица планира се по завршетку такмичења и договора Савеза и

заинтересованог клуба.
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4.  Извлачење такмичарских бројева:
Пре  извлачења  бројева  са  14  учесника  представници   КК  Радник,  КК  Прокупље,

КК Јабланица и КК Јастребац  затражили су да добију дириговани (АЛТЕРНАТИВНИ) такмичарски
број због заузетости својих хала, што су присутни представници прихватили.

 -  Екипе су извукле следеће такмичарске бројеве у Такмичарској сезони 2016 / 2017 :

1. КК Радник – Сурдулица 8. КК Јастребац - Алексинац
2. ОKK Власотинце – Власотинце 9. KK Радан – Лебане
3. KK Младост - Зајечар 10. КК Јабланица - Медвеђа
4. КК Куршумлија - Куршумлија 11. ОKK Јуниор - Ниш
5. KK Димитровград – Димитровград 12. KK Здравље Лесковац – Лесковац
6. КК Ниш - Ниш 13. ОКК Сокобања – Сокобања
7. KK Прокупље – Прокупље 14. KK Морава – Владичин  Хан

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,    08./09. 10. 2016. год.
Радник Морава Није  заказана
Власотинце Сокобања Није  заказана
Младост Здравље Зајечар,  недеља, 09.10.2016.  у 19,15
Куршумлија Јуниор Није  заказана
Димитровград Јабланица Није  заказана
Ниш Радан Није  заказана
Прокупље Јастребац Прокупље,  Субота, 08.10.2016.  у 18,00

2. КОЛО,   17./18. 10. 2016. год.
Морава Јастребац Влад. Хан,  Субота, 17.10.2016.  у 20,00
Радан Прокупље Није  заказана
Јабланица Ниш Петак,  16.10.2016.  у 18,00
Јуниор Димитровград Није  заказана
Здравље Куршумлија Није  заказана
Сокобања Младост Није  заказана
Радник Власотинце Није  заказана

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

5.  Разно:
Лиценцирање играча, службених лица и тренера за ПРВУ мушку регионалну лигу  ИСТОК

обавља се у:  понедељак /  уторак, 26/09. –  27.09.2016.  год. у Нишу у просторијама КСС
Источне  Србије  по  распореду  који  ће  бити  објављен.  Лиценца  екипе  мора  бити  комплетно
попуњена свим подацима  и оверена печатом клуба и потписом овлашћеног представника клуба
КОЈИ СНОСИ ПУНУ ДИСЦИПЛИНСКУ ОДГОВОРНОСТ за веродостојност података наведених у
лиценци екипе.  Одлуком Управног одбора КСС годишња чланарина клубова ПРВЕ мушке лиге
износи 1800 бодова. Клубови су дужни да прву рату годишње чланарине по рачунима који су им
достављени,   уплате  до  датума  лиценцирања  својим  Регионалним  канцеларијама  и
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доказ  о  уплати  достави  Комесару  такмичења.  Клубови  су  ОБАВЕЗНИ  да  код
лиценцирања имају ТРЕНЕРА са важећом тренерском лиценцом за сезону 2016/2017.
(доказ о уплати финансијских обавеза према УKТС)

Клуб  ПРВЕ  мушке  лигу  –  ИСТОК,  на  основу  Регистрационог  правилника  КСС  у  сезони
2016/2017 има право да лиценцира  ПЕТНАЕСТ (15) играча СЕНИОРА, који су старији од 18.
година  (рођени 1998 и старији).  и  ШЕСНАЕСТ (16) играча који су лиценцирани за МК
(рођени 1999 и млађи).
          Међу ПЕТНАЕСТ (15) играча СЕНИОРА, може бити лиценцирано највише ШЕСТ (6) играча
који у години лиценцирања пуне 27 година (рођени 1989 . год. и старији).
           Право  наступа  на  утакмици  има   ДВАНАЕСТ  играч  (12)  и СВИ могу  бити
сениора.Играчи на двојну регистрацију (највише  ДВА  играча),  рођени 1996, 97 и 98  имају
црвену  лиценцу  и  приликом  лиценцирања  и  наступа  на  утакмици  се  третирају  као  играчи
СЕНИОРИ - улазе у лимитирани број играча сениора. Играчи рођени 1999 и млађи су играчи МК.
Лиценцу тренера издаје УКТС након испуњења услова.

Листу судија одређује Судијска комисија КСС након обавезног тестирања, које је одржано
17.09.2016.  године.  Службена листа делегата  биће одређена након састанка и тестирања од
17.09.2016.год.  Рок за достављање коначних листа је 01.10.2016.године.  
          Још један пут опомињем клубове на обавезу из члана 37. Пропозиција такмичења који се
односи  на  обавезу  снимања  утакмице  видео  камером  и  достављања  снимка  Комесару  на
коришћење, најкасније 2 дана по одигравању утакмице сваког кола. Не снимање утакмице или
недостављања видео касете кажњава се по члану 53./а-11 Пропозиција такмичења,  новчаном
казном у износу од 8.000,00 динара.
           Одлуком УО КСС од 14.09.2016. године дошло је до промене висине судијских такси. Таксе
делегата ус остале непромењене.
           Нове таксе : СУДИЈЕ (2X4.000), ДЕЛЕГАТ (3.000), ПОМ. СУДИЈЕ (3X600)
           Клубови су обавештени да ће од КСС добити по ПЕТ  лопте одговарајућег модела (МОЛТЕН
НО 7).

          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 адрсу:  КСС Регион 7 Ниш, ТПЦ Калча, ламела Ц, спрат 3/5, 18000 Ниш
Телефон и факс:  018/523-323, 526-020, 526-021
Телефони Комесара лиге:  018/592-600 (кући),  064/880-8817

 Нишу, 24.09.2016. године  
Комесар лиге:

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