Ниш, 19. фебруар 2018. год.

КЛУБОВИМА ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ЗАПАД“
Поштовани,
Желимо да Вам се обратимо уочи почетка другог дела такмичења у овој такмичарској сезони
ради благовремене припреме за наставак сезоне.
Превасходна намера овог обраћања је жеља и молба коју Вам упућујемо у намери да сви
заједно допринесемо регуларности и успешном спровођењу пролећне полусезоне.
Свакако да нам је свима намера да такмичење протекне у најбољем реду и због тога сви
учесници у такмичењу треба да свој посао обаве на најбољи могући начин, што и треба
очекивати.
Оно што се од клубова очекује, то је да понашањем и односом допринесу да организација и
спровођење такмичења буду на највишем могућем нивоу, као и да само такмичење протекне у
спортском духу, а да на крају титуле освоје стварно најбоље екипе.
Пролећни део такмичарске сезоне 2017/18 у ПРЛ „ЗАПАД“ за мушкарце почиње како је
Календаром такмичења предвиђено 12. колом које се игра за викенд 02 – 04.03.2018.године
Пролећни део такмичарске сезоне 2017/18 у ПРЛ „ЗАПАД“ за жене почиње како је Календаром
такмичења предвиђено 10. колом за викенд 16 – 18.03.2018.године
-

Подсећање на обавезе које су предвиђене Пропозицијама такмичења
-

Све екипе морају поседовати чланске карте свих учесника у екипи.
Све екипе морју извршити уплате годишње чланарине за 2018. годину код ОРЦ
код којих региструју своје чланове.
Тренери морају извршити уплате годишње чланарине ЗТ РСС.
Све екипе морају извршити лекарске прегледе играча и тренера за други део
сезоне

Упозоравамо све клубове лиге да до почетка такмичења пролећне полусезоне
изврше уплату неизмирених обавеза из јесење полусезоне као и другог дела
чланарине за такмичење у износу од 20.000,00 динара по рачунима које ће
благовремено добити на имеил адресе клубова.
У случају неизмирења наведених финансијски обавеза следи суспензија и забрана
такмичења. Како би се избегле евентуалне последице, упозоравамо благовремено
све клубове ПРЛ ЗАПАД да отклоне наведене пропусте како би имали регуларно
такмичење.
ИНФОРМИСАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ТАКМИЧЕЊА
Сви подаци у вези спровођења такмичења у ПРЛ ЗАПАД биће објављивани на званичном сајту
Прве лиге ЗАПАД:
•

ПРВА ЛИГА ЗАПАД

сајт

http://prvarukometnaligazapad.wordpress.com

АДРЕСАР ПРВОСТЕПЕНИХ ТАКМИЧАРСКИХ ОРГАНА
ДРАГАН СИМОВИЋ

директор ПРЛ ЗАПАД
телефон:
064/852 21 80
е-пошта:
prlzapad@gmail.com

МИЛАН САВКОВИЋ

помоћник директора за судијска питања ПРЛ ЗАПАД
телефон:
065/361 51 20
е-пошта:
prlzapad@gmail.com

ДУШАН АНИЋ

секретар ПРЛ ЗАПАД
Адреса: 34300 Аранћеловац, Цвијићева бр. 1
Телефон:
064/882 72 14 и 063/645 103
е-пошта:
prlzapad@gmail.com
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Директор
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