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Учесницима завршнице регионалног такмичења млађих категорија у
категорији М-14
Ваша екипа у такмичењу млађих категорија у конкуренцији дечака
рођених 2003- М14 кроз квалификације изборила је право учешћа на завршном
квалификационом турниру који ће се одржати у
Лесковцу у недељу 22.04.2018,
Са овог турнира четири екипе избориће пласман на Државно првенство које ће се
одржати у Ариљу 18-20.05.2018.год.
Ваше обавезе за учешће на овом турниру су следеће:
•
Сви играчи морају бити регистровани,
•
Сви играчи морају имати важећи лекарски преглед и осигурање,
•
Екипа не може наступати без тренера са дозволом за рад
•
Материјалне обавезе су као и на регионалном нивоу 3.000,00дин , уколико
се плаћа преко рачуна 4.200,00 до петка 21.04. на речун РСЦС 105-3561-16
•
Екипе које нису измириле котизацију у узносу од 2.000,00дин уплату
морају извршити пре турнира на Т.Р РСЦС 105-3561-16
Списак играча, званичника и тренера у електронском облику доставити на :
tk.grupaistok@gmail.com а на турниру донети оригинале захтева за издавање лиценци.
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ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:
1) Право наступа на такмичењу имају играчи рођени у години за коју наступају и млађи.
2) Сви клубови су дужни да пре првог турнира доставе по два примерка списка својих играча оверена од
стране регистрационих центара , спортског диспанзера и осигуравајућег друштва, како би исти били лиценцирани од
стране Директора лиге. Спискови треба да садрже: име и презиме, , шифра у бази РСС, рок важења лекарског
прегледа и број полисе осигурања, као и податке за тренера / екипа је обавезна да има тренера/, и званичнике
клуба.
3) Спискове треба урадити на званичном обрасцу (образац 02) који издаје Комисија за такмичење РСЦС. За
индентификацију играча користи се искључиво ЧЛАНСКА КАРТА или ИД картица- без чега играч не може
наступити. Такође, сви играчи - играчице морају имати оверен лекарски преглед без кога не могу наступити.
4) Захтевамо од клубова и службених лица да се у свему доследно придржавају већ устаљених и познатих
правила код реализације такмичења а она гласе:
- утакмице почињу строго на време и по унапред наведеном распореду,
- екипа "А" заузима позицију са десне стране записничког стола и припада јој почетно бацање,
- обавезно је поздрављање публике
- време трајања игре, по Пропозицијама и не зауставља се на знак судије сем у последњих 5 (пет) минута
утакмице, код екипног тајм-аута, када на терен уђе медицинско лице у циљу пружања медицинске помоћи и када
налог за заустављање изда Делегат утакмице.
ТРАЈАЊЕ УТАКМИЦА .:
ЛОПТЕ ЗА ИГРУ
• М18 и Ж18- 50 минута
• М18 , М16- величина лопте 3 (58-60cm 425-475g);
• М16 и Ж16- 40 минута
• М14, Ж18, Ж16 - величина лопте 2 (54-56cm 325-375g);
• М14 и Ж14- 35 минута;
• М12, Ж14, Ж12- величина лопте 1 (50-52cm 290-330g);
• М12 и Ж12- 30 минута
5) Клуб - домаћин је обавезан обезбедити СТАЛНО ПРИСУСТВО Медицинског лица на месту одигравања
турнира. Делегат неће дозволити почетак турнира-утакмице без присуства медицинског лица а у случају напуштања
турнира-утакмице од стране истог, издаће налог да се игра заустави до повратка Медицинског лица!
6) Клуб – домаћин је обавезан да обезбеди записничара,мериоца времена и лице за састављање записника.
7) ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ СВАКИ КЛУБ-УЧЕСНИК У ТАКМИЧЕЊУ ПОДРОБНО УПОЗНА СА
ПРОПОЗИЦИЈАМА ТАКМИЧЕЊА ЛМК РСС
8) Материјалне обавезе клубова на самом турниру су: уплата 1.500,00 (хиљадупетстотине) динара за
сваку одиграну и службеним резултатом добијену утакмицу. Уплате прима ДЕЛЕГАТ турнира-утакмице пре
почетка прве утакмице на турниру. За сваку примљену уплату Делегат Клубу издаје уредну Признаницу! Без
извршене уплате клуб не може наступити на утакмици чиме по себе производи последице које из таквог
чина проистичу! Уколико клуб трошкове уплаћује на т.р. дужан је да то урадити пре турнира и са урачунатим
порезима на овај износ што износи 2.100,00 дин по утакмици.
9) За клуб може наступити неограничен број играча а на једној утакмици у право наступа има 16 (шеснаест)
играча-ца.
10) Неправилан наступ играча - це за последицу има губитак утакмице службеним резултатом и изрицање
новчане казне у висини одређеној одговарајућом Одлуком!
11) Клуб који не дође на заказану утакмицу или одустане од такмичења биће кажњен по чл.140
Дисциплинског правилника РСС тј. новчаном казном до 250.000,00 дин.
12) Све информације у вези са Лигом млађих категорија -ИСТОК саопштавају се, искључиво, путем
интернет-сајта
www.rscs.rs
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