ДАТУМИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
ПРВА мушка регионална лига – ИСТОК 2016/2017
ДРУГА женска лига Србије – ЈУГ / Б 2016/2017
1.ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НАСТУПА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ У СЕЗОНИ 2016/2017
Клуб 1.МРЛ и 2.ЖЛС има право да лиценцира 15 играча који су старији од 18 година
(рођени 1998. год. и старији) и 16 играча који су лицемнцирани за МК (рођ. 1999 и млађи).
Међу 15 играча СЕНИОРА/ КИ може бити лиценцирано највише 6 играча који пуне 27.
година (рођени 1989 и старији)
За клуб могу бити лиценцирана највише 2 играча на ДВОЈНУ лиценцу (рођени 1996 и
млађи), стим што се играчи рођени 1996, 1997 и 1998. сматрају и броје у лимит СЕНИОРА.

2. БОЈЕ ЛИЦЕНЦИ :
Играч у сезони 2016/2017 МОРА имати лиценцу одређене боје према годишту :

-

БЕЛА лиценца важи за СЕНИОРЕ / ке : рођени 1998 и старији
БЕЛА са косом ЦРВЕНОМ линијом за СЕНИОРЕ / ке : рођени 1989 и старији
ЦРВЕНА лиценца важи за ДВОЈНУ регистрацију : рођени 1996 и млађи
ПЛАВА лиценца важи за : ЈУНИОРИ 1999,
КАДЕТИ:
2000 и 2001
ЈУНИОРКЕ 1999 и 2000 КАДЕТКИЊЕ : 2001 и 2002
- ЗЕЛЕНА лиценца :
ПИОНИРИ 2002 и МЛАЂИ
ПИОНИРКЕ 2003 и МЛАЂЕ

Клубови су ДУЖНИ да за НОВУ сезону 2016 / 2017 изврше замену лиценци играча
због промене годишта по категоријама. Приликом замене лиценце играча, обавезна је
НОВА слика (не старија од шест месеци), формата за личну карту, која МОРА бити
искључиво залепљена.
МК играч може бити лиценциран за СЕНИОРСКУ екипу и још НАЈВИШЕ ЗА ДВЕ
категорије МК ТАКМИЧЕЊА.

3. ТРЕНЕР – ПОМОЋНИ ТРЕНЕР :
Право наступа у такмичењу има ТРЕНЕР и ПОМОЋНИ ТРЕНЕР који је уписан у лиценцу
екипе и има лиценцу издату од УКТКСС (црвена/плава) са извршеним обавезама према
тренерској организацији за сезону 2016/2017

4. ПРАТИОЦИ ЕКИПЕ :
Право наступа у такмичењу има ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ (сл.представник, физиотерапеут,
лекар, технико, статистичар итд – укупно СЕДАМ), који је уписан у лиценцу екипе и има
лиценцу ПРАТИОЦА ЕКИПЕ издату од комесара такмичења.
Лиценцирање екипа 1. МРЛ Исток ће извршити комесар такмичења и тех. Секретар у
канцеларији РКСИС у понедељак и уторак (26/27.09) од 11,00 – 15,00 по датом распореду а
за екипе 2.ЖЛС у среду и четвртак. (28/29.09) У прилогу је ОБРАЗАЦ ЛИЦЕНЦЕ ЕКИПЕ
1.МРЛ и 2.ЖЛС коју КЛУБ треба да попуни и ОБАВЕЗНО да достави на мејл office@rksis.rs,
до петка 23.09. или да донесе на састанак клубова, који је планиран за 24.09.2016.

26.09 / Понедељак 1. МРЛ
КК Ниш
КК Зајечар
КК Јастребац
КК Прокупље
КК Димитровград
ОКК Сокобања
ОКК Јуниор

- Ниш
– Зајечар
– Алексинац
- Прокупље
- Димитровград
- Сокобања
– Ниш

28.09 / Среда 2.ЖЛС
ЖКК Раднички
КЖКСУ Раднички
ЖКК Паланка 2012
ЖКК Багдала
КК Параћин

- Крагујевац
- Крагујевац
– Смед.Паланка
- Крушевац
- Параћин

27.09 / Уторак 1МРЛ
КК Радан
– Лебане
КК Јабланица
– Медвеђа
КК Власотинце
– Власотинце
КК Здравље Лесковац – Лесковац
КК Куршумлија
- Куршумлија
КК Радник
- Сурдулица
КК Морава
- Влад. Хан

29.09 / Четвртак 2.ЖЛС
ЖКК Радник
ЖКК Актавис академија
ЖКК Топличанин
ЖКК Бор
ЖКК Гимназијалац

– Сурдулица
– Лесковац
– Прокупље
– Бор
- Пирот

- Клубови су обавезни да у датим терминими доставе лично или поштом:
1. СПИСАК играча, тренера са пратиоцима екипе на
обрасцу за лиценцирање
- лиценца сваког играча, одговарајуће боје са сликом
- лиценца тренера издата од стране УКТ Србије – доказ о
уплати за сезону 2016/2017
- лиценце СВИХ уписаних пратилаца екипе са сликом
- списак свих играча за лиценцирање са овереним лекарским
прегледом (на лиценци или на заједнички списак)
- доказ о уплати ПРВЕ рате годишње чланарине, по одлуци КС
Србије.
- Обавезно уписати на лиценци екипе СВЕ играче који су
користили прелазни рок
- Још једанпут подсећамо клубове да БАЗА играча на сајту ради
и да све потребне информацијео статусу играча, годишту и ПС броју
можете ту наћи и проверити и донети исправну и комплетну
документацију, како би благовремено и ефикасно обавили
лиценцирање екипе за нову такмичарску сезону.
У Нишу, 15.09.2016. год.

Комесар лиге
Небојша Крстић

