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1. Регистрација утакмица КУП-а: 

Све утакмице се региструју постигнутим резултатима. 

 

 

 

2. Извештај делегата: 

 

- На утакмици КК Актавис академија – КК Морава, ТГ играча КК Актавис академија, М. Гавриловић – 

приговор. 

 

3. Одлуке Комесара: 

 

- На основу чл.69 Пропозиција Такмичења, кажњава се КК Актавис академија, ТГ играча

 6.000,00 

 

 

Рок за уплату казни је 04.11.2021. на жиро-рачун РКСИС-а: НЛБ банка 310-170615-43 

 

4. Посебна Саопштења: 

НАПОМЕНЕ  за клубове и службена лица : 

1) Утакмица се заказује у писаној форми 10 дана пре одигравања. Свака промена термина мора бити 
писано потврђена и оверена од стране клуба (чл. 8 Пропозиција). Термин се може променити, 

писмено најкасније  на 2 дана пре одигравања а клуб који подноси захтев, сноси све 

административне трошкове. Након тога се може мењати само уз сагласност ОБА клуба и са 
одобрењем Комесара. 

2) Организатор утакмице је дужан да обезбеди све техничке и друге неопходне услове за одигравање 
утакмице у складу са одредбама чланова 9 – 12 и 36-38 Пропозиција. Организатор утакмице је 

одговоран за поштовање Протокола о организацији утакмица у случају пандемије вируса 

COVID19. Делегат утакмице је посебно одговоран за контролу и спровођење ових услова (чл. 11-
15 Пропозиција). Делегат је одговоран за поштовање Протокола о организацији 

утакмица у случају пандемије вируса  COVID19. 
3) Сви играчи морају имати обављен лекарски преглед који на дан одигравања утакмице НИЈЕ старији 

од 6 месеци. Играч који НЕМА лекарски преглед НЕМА право наступа на утакмици. (чл. 23 
Пропозиција).Клуб ОБАВЕЗНО доставља Комесару оверен списак СВИХ лиценцираних играча  са 

13. 
КК Ратници Target Sports КК Пантери  73:87 

(21:28, 18:13, 15:27, 19:19) М. Милошевић Ни – Мх Стаменковић Ле, Мш. Стаменковић Ле 

14. 
КК Актавис академија КК Морава 63:84 

(17:23, 21:23, 10:19, 15:19) Б. Митић Ле – В. Цветковић Ле, П. Ђоковић Ле 
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извршеним лекарским прегледом пре почетка такмичења. (чл. 23 Пропозиција) 
4) Таксе службених лица у Првом степену КУП Такмичења :  

 

СУДИЈА 2.000,00 дин,  ДЕЛЕГАТ 1.500,00,  помоћни судија 1000,00 дин 
 

5) Службена лица (заједно), на основу надокнаде за пут имају право на 20 динара по пређеном 

километру и трошкове путарине само на основу одобрења комесара или на цену аутобуске карте 
коју достављају  делегату и клубу домаћину. Дозвољено је коришћење само једног аутомобила и 

морају путовати најкраћим путем на утакмицу. Службена лица немају право на дневницу. Делегат 

доставља комесару извештај о исплаћеним таксама и путним трошковима. (чл, 29 Пропозиција.) 
6) Документацију са утакмице послати најкасније првог радног дана након одигране утакмице на 

 адресу: РКС источна Србија, 1МРЛ Исток, Обреновићева 10/3, 18000 Ниш 
 

5. Честитам пласман у први део Другог степена КУП Такмичења у сезони 2021/22 екипама 

КК Пантери Врање и КК Морава Владичин Хан. 

 
 

  У Нишу, 21.10.2021.       Комесар Такмичења 
 
           Ђорђевић Игор 

 

 
 

 


