РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ
ИСТОЧНA СРБИЈA
18000 Ниш, Николе Пашића 16/8
тел: 018 / 523 - 323, факс: 018 / 526 - 021
текући рачун: 205 - 511524 -56, NLB
Komercijalna banka.
Kомесар такмичења : Душан Васић
имејл: dusan.vasic@rksis.rs ,office@rksis.rs ,
вебсајт : www.rksis.rs

САОПШТЕЊЕ 2
1.Термини и делегирања
1.коло 07/08.05.2022
КК Књажевац 1950 1.

КК Бабушница

КК Хајдук Вељко

КК Младост 019

Среда 11.05.2022 у ...
Хала Каплар, Књажевац
Недеља 08.05.2022 у 17.00
Хала, Неготин

Милутиновић В, Марковић М. – Туцић Т.

2.

-

Станисављевић З, Павловић В. – Чикарић М.

2.коло 14/15.05.2022
КК Бабушница
3.
4.

КК Књажевац 1950 -

2. Табела
1 КК Бабушница
2 КК Хајдук Вељко
3 КК Младост 019
4 КК Књажевац 1950

КК Младост 019

14/15.05.2022

КК Хајдук Вељко

0
0
0
0

0
0
0
0

14/15.05.2022

0
0
0
0

0:0
0:0
0:0
0:0

0
0
0
0

2. Посебне напомене
- Сваки играч мора да има урађен лекарски преглед не старији од 6 месеци. Уколико
играч нема урађен важећи лекарски преглед нема право наступа на утакмици.
Екипа која због лекарског прегледа нема довољан број играча ( минимум 5), губи
утакмицу службеним резултатом.
- Лиценцирање екипа за 3.МРЛ је до 6. маја у просторијама РКСИС,
ул.Николе Пашића 16/08.
- Обавеза је клубова да имају тренере са важећом тренерском лиценцом
оверену за текућу годину.
- Екипа која освоји прво место на крају такмичења стиче право да се
такмичи у 2.МРЛ.
- Екипа која наступа ван конкуренције нема право на пласман у виши ранг
такмичења .

-

-

За заказивање утакмице у 3.МРЛ је одговоран клуб организатор, и то у терминима
суботом од 12.00 - 20.00 часова, недељом од 12.00 – 20.00 часова, петком од 17.00
– 20.00 часова уз сагласност обе екипе или уколико је то сталан термин екипе а
који су све екипе потврдиле на састанку клубова пре почетка такмичења или
радним даном у току недеље од 17.00 - 20.00 часова ( уколико је убачена среда у
календар такмичења). Утакмица се може заказати и другим данима уз сагласност
обе екипе и Комесара такмичења , чл.6.
У случају да се играч/тренер на утакмици неспортски понаша, клуб ће се
казнити новчаном казном од :

Техничка грешка тренера
Техничка грешка играча
Искључујућа грешка тренера
Искључујућа грешка играча

-

30
20
50
30

бодова
бодова
бодова
бодова

Листу делегата одређује комесар такмичења.Листу судија одређује судијски
повереник.
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 2022/2023 :
категорија
судија
делегат
помоћни судија
Сениори
2.000,00 дин
1.500,00 дин
1000,00 дин

-

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

3. Слање резултата
Документацију са утакмице послати најкасније првог радног дана након одигране
утакмице на адресу: РКС источна Србија, 3МРЛ Исток, Николе Пашића 16/8, 18000
Ниш.
Резултат се шаље на D-score и Комесару такмичења након завршене утакмице
на телефон 064/2409309 путем поруке, то је једини начин за слање резултата
3.МРЛ за сезону 2022/2023.

У Нишу
04.05.2022

Комесар 3.МРЛ
Душан Васић

