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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА 3.МРЛ 2021/2022

Састанка са представницима клубова 3.МРЛ лиге је одржан дана 06.05.2021 у 16.00 часова у
просторијама РКСИС-а, ул. Обреновићева 10/3 у Нишу.
Присутни представници клубова КК Бабушница, KK Гаџин Хан и КК Сврљиг.
Клубови који нису могли да присуствују састанку су КК Младост 019 из Зајечара и КК Бин из Зајечара
и то су и благовремено најавили.

Присутни представници РКСИС-а на састанку су били : Александар Јоцић ген.сек. РКСИС,
Комесар 3.МРЛ Душан Васић и технички секретар Милица Стефановић.
Ген.сек.  Александар Јоцић је  отворио састанак,  поздравио све  присутне  а затим се  кренуло  са
радом по тачкама дневног реда:

Дневни ред

1. Систем и Пропозиције такмичења
                                                       2. Усвајање календара такмичења
                                                       3. Извлачење такмичарских бројева

             4. Разно ( чланарина, лиценцирање, таксе...)

1. Систем и пропозиције такмичења  

- Систем такмичења у 3.МРЛ је по Бергеру, игра свако са сваким,пријављено је 5 екипа игра
се 10 кола. 

- Лига се игра у десет кола са две среде,оне се играју у трећем и осмом колу.
- У календару такмичења је то и образложено а исти је прослеђен клубовима.
- Најбоље  пласирана  екипа  на  крају  такмичења  стиче  право  учешћа  у  2.МРЛ  сезона

2021/2022.
- Комесар је образложио да за пласман још неке екипе у 2.МРЛ након такмичења у 3.МРЛ

одлучује УО КСС-а.
- Клубови су упознати са Пропозицијама и Правилником за 3.МРЛ.

2. Усвајање календара такмичења  

-  На предлог ТК и Комесара такмичења , оно ће у 3.МРЛ почети 08/09.05.2021 а крај је 
предвиђен за 26/27.06.2021.

- Сви клубови су једногласно прихватили дати календар такмичења.

3. Извлачење такмичарских бројева  
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Након извлачења такмичарских бројева , екипе су добиле и своје распореде одигравања утакмица:
 

1.коло 08/09.05.2021 1:6 2:5 3:4
2.коло 15/16.05.2021 6:4 5:3 1:2

3. коло 18/19.05.2021
среда/четвртак 2:6 3:1 4:5

4. коло 22/23.05.2021 6:5 1:4 2:3
5. коло 29/30.05.2021 3:6 4:2 5:1
6. коло 05.06.06.2021 6:1 5:2 4:3
7. коло 12/13.06.2021 4:6 3:5 2:1

8. коло 15/16.06.2021
среда/четвртак 6:2 1:3 5:4

9. коло 19/20.06.2021 5:6 4:1 3:2
10. коло 26/27.06.2021 6:3 2:4 1:5

Клубови
Екипа Место Извучен бр.на жребу

KK Сврљиг Сврљиг 2
КК Младост 019 Зајечар 4
КК Бабушница Бабушница 1
КК Бин Зајечар 3
КК Гаџин Хан Гаџин Хан 5
слободан / 6

1.коло    08/09.05.2021    

1. КК Бабушница                                     -             слободан

2. КК Сврљиг                                           -             КК Гаџин Хан
 

3. КК Бин                                                  -             КК Младост 019

2.коло    15/16.05.2021

4.  слободан                                          -              КК Младост 019

5.  КК Гаџин Хан                                     -              КК Бин                          

6. КК Бабушница                                    -               КК Сврљиг

Табела
1 КК Бабушница 0 0 0 0:0 0
2 КК Бин 0 0 0 0:0 0
3 КК Младост 019 0 0 0 0:0 0
4 КК Сврљиг 0 0 0 0:0 0
5 КК Гаџин Хан 0 0 0 0:0 0
6 слободан 0 0 0 0:0 0

- По жељи екипе КК Бабушница која је изјавила да жели да прво коло буде слободна, извучен
је број 1.

- Екипа КК Гаџин Хан и КК Младост 019 су изјавили да прво коло играју у гостима и извукли су 
бројеве 5 и 4.

- Екипе КК Сврљиг и КК Гаџин Хан су истакли да су им стални термини недеља од 18.00.



- Екипа КК Бабушница ће своје утакмице да одигра на отвореном терену у Бабушници јер је то
једини терен екипе у Бабушници. Екипа КК Бабушница је припремила све потребне 
реквизите за одигравање утакмице на отвореном терену (ручни семафор,показиваче 
напада ,показиваче личних грешки,штоперице...). Сви остали учесници су упознати са тиме. 
Остале екипе играју своје утакмице у спортским салама.

- Све екипе су се на састанку сложиле са тим.

4.Ковид протокол

- Пре почетка тренажног процеса препоручује се да се спортистима и спортским стручњацима
утврди  стање  здравствене  способности,  које  поред  прописаних  здравствених  прегледа,
укључује  и  серолошки  тест  у  складу  са  препорукама  којима  се  регулише  утврђивање
здравствене  способности  спортиста  и  спортских  стручњака  за  обављање  спортских
активности и учествовање на спортским такмичењима. 

- Обавезујућа  је  примена  Протокола  организације  утакмица  у  ванредним  околностима
проузрокованим вирусом КОВИД-19, чл.16. Пропозиција.

- Играчи морају имати потврду о имунизацији неком од вакцина и/или негативан ПЦР
тест  приликом  лиценцирања  екипе  и/или  резултат  брзог  теста  и/или  резултат
антигенског теста, Организација 3.МРЛ/5.

- Сви клубови су упознати са овом чињеницом на састанку ( документа су им прослеђена од
стране  канцеларије  РКСИС  на  маил)  и  упознати  су  да  се  све  утакмице  играју  БЕЗ
присуства публике.

5. Разно  

- На  крају  састанка  Комесар  такмичења  се  обратио  клубовима  о  начину  ангажовања
службених лица,делегата и судија. С обзиром да је ово 5 ранг такмичења ,сматрао је да све
утакмице треба да протекну без неких великих тензија ,у спортском духу и фер игри,јер ће и
судије и делегати да буду адекватни том рангу такмичења.

- Гледаће  се  да  службена  лица  буду  делегирана  локално  како  би  се  што  више смањили
трошкови клубовима.

- Лиценцирање ће се вршити у канцеларији РКСИС у периоду 6/7.мај. уз подношење потпуне
документације за предстојеће такмичење у 3.МРЛ.

- Листу делегата одређује комесар такмичења.Листу судија одређује судијски повереник.
- Још једном је Комесар такмичења подсетио клубове о измирењу прве рате чланарине за 

3.МРЛ
- Чланарина клубова за 3.МРЛ износи 600 бодова. Вредност бода је 120,00 динара.

  На предлог КТ КСС, УО КСС је усвојио таксе службених лица за сезону 2021/2022 :
категорија судија делегат помоћни судија

Сениори 2.000,00 дин 1.000,00 дин 800,00 дин
Сениорке 1.000,00 дин 800,00 дин 800,00 дин

- Службена лица имају право на путне трошкове како је прописано Пропозицијама МК 
такмичења ( 20 дин по километру ). Службена лица немају право на дневницу.

У Нишу ,                                                                                                                                  Комесар 3.МРЛ
06.05.2021                                                                                                                                Душан Васић 


