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ЗAПИСНИК
СА САСТАНКА КЛУБОВА ПРВЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ ИСТОК

Присутни представници клубова: КК Ртањ, КК Топличанин, КК Маринос,
КК Димитровград, КК Радник,  КК Морава, ОКК Јуниор, КК Јабланица, КК Ниш, 
КК Младост Весна и КК Бор РТБ
Оправдано одсутан представник: КК Јастребац

Остали присутни        Јоцић Александар - генерални секретар РКСИС 
                                 Крстић  Небојша - комесар лиге                            
                                 Стефановић Милица - технички секретар РКСИС

Састанак представника клубова Прве мушке регионалне лиге - Исток отворио је 
Комесар такмичења Небојша Крстић, који је поздравио присутне представнике клубова 
и изразио задовољство одзивом представника за састанак. 
Након тога, комесар је предложио следећи дневни ред, који је једногласно усвојен.

ДНЕВНИ  РЕД 

             1.  Листа учесника у такмичењу и евиденција присутности,
             2.  Упознавање са Пропозицијама и календаром такмичења,
             3.  Извлачење такмичарских бројева
             4.  Евиденција учешћа у КУП такмичењу, Пропозиције и календар,
             5.  Извлачење такмичарских  бројева за КУП такмичење, први степен
             6.  Разно (чланарина, лиценцирање,таксе, право наступа, прелазни рок итд.)

1. Листа  учесника  :

Комесар лиге упознао је присутне да су све екипе уредно пријавиле и стекле 
дозволу за такмичење у Првој мушкој регионалној лиги – Исток. Променом Правилника о
такмичењу КСС, ове године учествује 12 екипа у циљу подизања квалитета. Пласман у 
виши ранг такмичења  остварује првопласирани клуб, док у нижи ранг прелазе два (2)  
најслабије пласирана клуба.

2. Пропозиције и календар  такмичења  :

Клубови су, у наставку састанка, упознати са променама и допунама тумачења 
појединих чланова Пропозиција такмичења за ову сезону. Отворила се дискусија о 
смањењу броја играча (са шест на четири) старијих од 27 година који имају право 
наступа и следећој сезони. Представници клубова из мањих средина  сматрају да ова 
одлука дирекно утиче на квалитет њихових екипа због мањег броја омладине која се 
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опредељују за кошарку и зато је потребно да се врати број играча на стари услов. 
Представници клубова су изразили и незадовољсво због повећаних износа казни 

за неспортско понашање играча и тренера. Поставило се и питање о начину плаћања 
службених лица. Клубови су још један пут упозорени о поштовању финансијске 
дисциплина и да се  овај услов мора поштовати јер једино тако може, да се утиче на 
клубове и њихове представника да број казни из такмичења сведу на минимум . 

Клубовима је у наставку скренута пажња на обавезу нaступа играча са важећим 
лекарским прегледом и тренера са важећом лиценцом као и на обавезе које се односе  
на заказивање утакмице, организовање редарске службе, обавезно снимање утакмица, 
обезбеђивање санитетског лица на утакмицама и извршење обавезе према тренерској 
организацији.

Комесар лиге је упознао клубове да ће се такмичење одвијати као јединиствена 
лига, по двокружном бод систему  и да ће се утакмице играти само за време викенда. 
Након краће дискусије, предложено је да први део првенства почне 12/13. октобра, да 
се заврши 21/22. децембра. Други део првенства почео би 01/02. фебруара и завршио 
18/19. априла 2020.

Клубови су након кратке и коректне дискусије једногласно прихватиле уз дате 
коментаре пропозиције и календар такмичења, као и да се редовно коло лиге НЕ ИГРА 
у термину Купа Радивоја Кораћа.

3. Извлачење такмичарских бројева  :

Екипе су извукле следеће такмичарске бројеве:

1.  КК Јабланица    - Медвеђа 7.  КК Димитровград - Димитровград
2.  КК Ртањ           - Бољевац 8.  КК Морава     - Вл.Хан
3.  КК Мл. Весна    – Б.Паланка 9.  КК Радник     - Сурдулица
4.  КК Топличанин - Прокупље 10.  КК Јастребац - Алексинац
5.  КК Маринос     - Ниш 11.  КК Ниш         - Ниш
6.  КК Бор РТБ      - Бор 12.  ОКК Јуниор   - Ниш

Након извучених такмичарских бројева, у 1. и 2. колу састају се:

1. коло : 12. / 13. 10. 2019. године

1. Јабланица - Јуниор Медвеђа, петак 11.10.2019. у  18,00

2. Ртањ - Ниш Није  заказана

3. Младост Весна - Јастребац Није  заказана

4. Топличанин - Радник Није  заказана

5. Маринос - Морава Ниш, субота, 12.10.2019. у   13.00

6. Бор РТБ - Димитровград Није  заказана



2. коло : 19. / 20. 10. 2019. године

7. Јуниор - Димитровград

8. Морава – Бор РТБ

9. Радник - Маринос

10. Јастребац - Топличанин

11. Ниш – Младост Весна

12. Јабланица - Ртањ
  

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

4 / 5 . КУП такмичење  :

                  Изашло је посебно саопштење за КУП такмичење које почиње 
28./29.10.2019. године.

6. Разно :

Комесар лиге је упознао клубове да се код такси службених лица једино променио
износ за помоћне судије. Листе службених лица биће објављене, након тестирања 
службених лица од стране Судијске комисије КСС. На сатанку је затражено од комесара, 
због смањења броја екипа у такмичењу и појачане конкуренције да затражи дозволу од 
СК КСС , за коришћење судија са више листе, јер листа нема довољан број квалитетних 
судија.

Подсећамо клубове на обавезу из Пропозиција која се односи на ОБАВЕЗУ 
снимања утакмице видео камером и достављања снимка комесару, клубовима и 
службеним лицима на коришћење, најкасније ДВА (2) дана по одигравању утакмице 
сваког кола.

 Клубови ће као и ранијих сезона добити од КСС по пет (5) лопти  одговарајућег 
модела за такмичење (ГФ 7).

Молим клубове да испоштују рокове за лиценцирање играча  и службених 
представника  и достављања списка СВИХ играча и тренера са извршеним лекарским 
прегледом. Лиценца екипе МОРА бити комплетно попуњена са свим подацима и оверена
печатом клуба и потписом овлашћеног представника клуба.

ЖЕЛИМ  КЛУБОВИМА  И  СЛУЖБЕНИМ  ЛИЦИМА  УСПЕШНУ  
ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ И ДА НЕ ЗАБОРАВИМО ДА СМО СВИ ОБАВЕЗНИ ДА 
ПОШТУЈЕМО  ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

У Нишу,  18.09.2019. год                                                    Комесар лиге

                                                                                       Небојша Крстић

                                                                                        064 / 880 8817                       
                                                                                                   


