Записник са састанка клубова 1.МРЛ ИСТОК и Комесара Такмичења,
Одржан 15.9.2022.године, амфитеатар Машинског факултета у Нишу

Присутни:
Генерални секретар : Александар Јоцић
Комесар 1.МРЛ ИСТОК : Игор Ђорђевић

Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Евиденција присутности представника клубова
Упознавање са Пропозицијама такмичења и Усвајање календара такмичења,
Извлачење такмичарских бројева
Евиденција учешћа у КУП такмичењу
Упознавање са пропозицијама за КУП такмичење
Извлачење парова за КУП такмичење први степен
Разно

На почетку састанка присутне је поздравио Комесар Такмичења, пожелео им срећу у
Такмичењу. Након тога, реч је узео Ген.секретар Александар Јоцић и поздравио присутне. Комесар је
прочитао Дневни ред, упознао представнике клубова са Системом Такмичења у сезони 2022/23.
1. Извршена је евиденција представника клубова и утврђено да су представници клубова
такмичара 1.МРЛ ИСТОК присутни. То су:
ОКК Константин (Ниш), КК Бор РТБ (Бор), КК Ратници (Ниш), КК Димитровград
(Димитровград), КК Ртањ (Бољевац), КК Ниш (Ниш), КК Младост Весна (Бела
Паланка), ОКК Јуниор (Ниш), , КК Пантери (Врање), , КК Књажевац (Књажевац), КК
Радан (Лебане), КК Бин (Зајечар), КК Маринос (Ниш);
Одсутни пртедставнци који су се јавили да нису у могућности да дођу на састанак
али да се слажу са свиме што се буде одлучило на састанку: КК Топличанин
(Прокупље), КК Јабланица (Медвеђа), ОКК Власотинце (Власотинце).
2. Комесар је упознао представнике клубова са одредбама Пропозиција.

Такмичење се у територијалним групама СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК игра по двоструком
бод систему, као лига од шеснаест (16) клубова, подељених у две групе по осам (8) екипа, са
обавезним плејофом од осам (8) екипа (4+4, из сваке групе) и са обавезним плеј-аутом од осам (8)
екипа (4+4, из сваке групе). У такмичењу 1.МРЛ учествују клубови којима је одобрено учешће у
такмичењу у складу са Правилником.
На крају такмичарске сезоне по један (1), најбоље пласирани клуб остварује пласман у виши
ранг Другу мушку лигу Србије (2.МЛС). На крају такмичарске сезоне из лиге пласман у нижи ранг
(2.МРЛ) остварују два (2) најслабије пласирана клуба, осим ако Правилником о такмичењу није
другачије регулисано.
Утакмице се играју према утврђеном Календару такмичења, у времену које одреди клуб
домаћин. Клуб домаћин је дужан да 10 дана пре кола по Календару такмичења обавести Комесара о
термину утакмице (дан и сат), као и спортском објекту где се игра утакмица. Почетак утакмице се
може заказати: - Суботом од 13,00 до 21,00 часова, или; - Недељом од 12,00 часова до 18,00 часова,
или до 20,00 часова уз сагласност обе екипе или; - Петком од 17,00 до 21,00 часова, уколико је то
стални термин одигравања утакмица најављен на почетку лиге, у супротном случају уз сагласност обе
екипе,или; - Радним даном у току недеље (Уторак, Среда, ако је тако одређено Календаром

такмичења) од 17,00 до 21,00 часова. - Утакмица се може заказати и другим данима током недеље и
у другој сатници него што је наведено, али уз сагласност обе екипе и са одобрењем Комесара.
Клуб може лиценцирати највише: 15 (петнаест) играча старијих од 18 година и 3 (три) која ове године
пуне 18 година, и 16 (шеснаест) играча млађих од 18 година. Међу 15 (петнаест) играча старијих од
18 година може бити лиценцирано највише 4 (четири) играча који у години лиценцирања навршавају
30. година живота, закључно са том годином и старији. Играч млађи од 15. година (категорија У 15,
пионири) не може бити лиценциран за сениорску екипу клуба за који је регистрован.
Екипе које су пријавиле петак као стални термин одигравања утакмица су: КК Ртањ
(Бољевац), КК Јабланица (Медвеђа), КК Младост Весна (Бела Паланка) и КК Димитровград
(Димитровград).
По усвојеном Календару
одигравањем 1.кола.

Такмичења

лига

ће

кренути

08.10.2022.

Прва полусезона

Друга полусезона

1.коло 08/09.10.2022.

12.коло

28/29.01.2023.

2.коло 15/16.10.

13.коло

04/05.02.

3.коло 22/23.10.

14.коло

11/12.02.

4.коло 29/30.10.

15.коло

18/19.02.

5.коло 05/06.11.

16.коло

25/26.02.

6.коло 12/13.11

17.коло

04/05.03.

7.коло 19/20.11.

18.коло

11/12.03.

8.коло 26/27.11.

19.коло

18/19.03.

9.коло 03/04.12.

20.коло

25/26.03.

10.коло 10/11.12.

21.коло

01/02.04.

11.коло 17/18.12.

22.коло

08/09.04.

године

3. Комесар је упознао присутне са износима такси које су по Одлуци УО КСС 593/2 : судија
4500,00 динара, делегат 3500,00 динара, помоћни судија 1000,00 динара.
Комесар је упознао присутне са системом Такмичења 1. МРЛ Исток , где је предвиђена
подела екипа у две групе према пласману из прошле сезоне укрштањем. Комесар је упознао
клубове са Календаром Такмичења. Клубови учесници су једногласно усвојили
Календар и систем Такмичења.
Представник Представници појединих клубова су због различитих проблема затражили
одређени Такмичарски број :
У групи А: КК Ртањ Бољевац) бр.2; КК Топличанин (Прокупље) бр.5, КК Ратници (Ниш) бр.1
У групи Б: КК Јабланица (Медвеђа) бр.1.
Представници клубова су били једногласни да се предлог усвоји. Остали бројеви су
извучени као у табели.

Група А

Група Б

1.

КК Ратници (Ниш)

КК Јабланица (Медвеђа)

2.

КК Ртањ (Бољевац)

КК Књажевац (Књажевац)

3.

КК Пантери (Врање)

ОКК Власотинце (Власотинце)

4.

КК Бин (Зајечар)

КК Маринос (Ниш)

5.

КК Топличанин (Прокупље)

КК Ниш (Ниш)

6.

ОКК Константин (Ниш)

КК Радан (Лебане)

7.

КК Младост Весна (Бела Паланка)

КК Бор РТБ (Бор)

8.

КК Димитровград (Димитровград)

ОКК Јуниор (Ниш)

4. 5. Учешће у КУП Такмичењу је за клубове са 1.МРЛ Исток обавезно у складу са
Пропозицијама КУП Такмичења.

Утврђено је да екипе 1.МРЛ ИСТОК извуку Такмичарске бројеве за КУП.
Комесар Такмичења је упознао присутне са најзначајнијим одредбама Пропозиција КУП
Такмичења.
Домаћин у КУП Такмичењу је екипа која је била слабије пласирана у претходној такмичарској
сезони. Табела је попуњена са исправним домаћинствима, одређеним према Пропозицијама КУП
Такмичења.
Комесар је упознао присутне са износима такси које су по Одлуци УО КСС 593/2 : судија 2500,00
динара, делегат 2000,00 динара, помоћни судија 1000,00 динара.
Термини за КУП Такмичење су : 1. коло, субота 24/25.09.2022.; 2. коло субота 01/02.10.2022. ;
полуфинале среда 12.10.2022.; финалисти иду у Други степен КУП- а сходно Пропозицијама.
ПАРОВИ

1. коло

2. коло

полуфинале

24/25.09.2022.

01/02.10.2022.

12/13.10.2021.

1–2

победник

КК Ртањ Бољевац
ОКК Власотинце

(1,2) – (3,4)

Власотинце

((1,2) – (3,4))

КК Ратници Ниш
КК Топличанин Прокупље

–
3–4

((5,6) – (7,8))

КК Младост Весна Бела
Паланка
КК Бор РТБ Бор

победник

5–6

победник
(5,6) – (7,8)

КК Бин Зајечар
КК Јабланица Медвеђа

7–8

КК Ниш Ниш
КК Књажевац Књажевац

9 – 10

КК Пантери Врање
КК Маринос Ниш

победник
(9,10) –

победник

(11,12)

((9,10) –

11 – 12

(11,12)) –
((13,14) –

КК Радан Лебане
ОКК Константин Ниш

(15,16))
13 – 14

(13,14) –

КК Димитровград
Димитровград

победник
(15,16)

15 – 16

ОКК Јуниор Ниш

Представници клубова из Ниша који учествују на меморијалном турниру „Милан Милошевић Мица“ су
замолили противнике у КУП-у да им изађу у сусрет и играју своје утакмице у уторак/среду
27/28.09.2022. Предлог је усвојен.
6. Комесар Такмичења је упознао присутне са Протоколом организације утакмица у ванредним
околностима. Сви учесници у организацији и спровођењу утакмица дужни су да се придржавају свих
прописаних мера Владе Републике Србије.

У Нишу, 15.09.2022.

Комесар Такмичења
Ђорђевић Игор

