Број: 18-03/2
Датум: 13.09.2018. год

ЗАПИСНИК
СА РАДНОГ САСТАНКА КЛУБОВА ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ
ЗАПАД ЗА МУШКАРЦЕ И ЖЕНЕ
Одржаног у Краљеву, 13.09.2018.год. са почетком у 15,00 часова

Присутни:
Антушевић Драган (РК „Прва Петолетка“ Трстеник), Бонџић Радослав (РК „Жупа
54“ – Александровац), Савковић Драган (ЖРК „Чачак“-Чачак), Бранко Савић (РК
„Металац“-Краљево), Костић Владан (РК „Слога“-Краљево),Милан Миловић (РК
„Бане“-Рашка), Обрадовић Драган (РК „Гоч Меркур“ –Врњачка Бања), Матић
Милан (ЖРК „Гоч“ – Врњачка Бања), Влајић Драган (РК „Карађорђе“ –Топола),
Вуковић Саша (ОРК „Младост“ – Чачак), Гагић Раденко ( ЖРК „ Кошутњак“ –
Чачак) и Ђурђевић Горан (ЖРК „Бекамент Буковичка Бања“- Аранђеловац).
Одсутни:
Представници:
ОРК „Напредак“-Крушевац , РК „Трепча“ - Кос. Митровица, ЖРК „Металац“Краљево, РК „Металац“-Горњи Милановац, РК "Омладинац“ – Горњи Милановац,
ОРК „Шамот 65“ – Аранђеловац и ЖРК „Раднички 1964 д.о.о.“ – Крагујевац нису
присуствовали.
Драган Симовић се обратио присутнима и захвалио се свима који су дошли
на овај радни састанак.
Напоменуо је да је на састанку Управног Одбора РС ЦС одржаног 01.08.2018. године
у Врњачкој Бањи он поново изабран за директора ПРЛ ЗАПАД за наредну
такмичарску 2018/2019. годину.
Исто тако посебно је поздравио Г-дина Перу Дуњића члана Скупштине РСС и
замолио га да узме учешће на овом састанку
Директор лиге је саопштио шта ову лигу очекује у наредној такмичарској
сезони.

Одигравање првенствених утакмица петком су могућа само уз сагласност оба
клуба који наступају на тој утакмици.
Присуство лиценцираног доктора на свим првенственим утакмицама је обавеза
клубова домаћина, која се мора испоштовати. Изузетно уколико је исти спречен да
обавља дужност дежурног доктора, како би се утакмица ипак одиграла, ову дужност
може вршити лиценцирани медицински радник.
Најважнији задатци у наредном периоду су лиценцирање тренера, играча,
рукометних радника , доктора и свих осталих службених лица.
Директор лиге је обавестио присутне да је Одлуком УО РС Централне Србије
почетак првенства (јесењи део) у такмичарској 2018/2019 померен и да почиње за
викенд 29.09/ 30.09.2018. године .
Удаљем излагању Драган Симовић је нагласио да сви клубови морају своје
обавезе према службеним лицима исплаћивати преко рачуна, да морају добро
познавати правилнике РСС, процедуре, да савесно одраде лекарске прегледе и
осигурања да не би дошло до пропуста. Само тимским радом свих учесника лиге
првенство ће протећи у најбољем реду.
Душан Анић, секретар лиге се у свом обраћању присутним члановима клубова
ПРЛ Запад, скренуо пажњу на неколико важних детаља.
Сви клубови су у обавези да попуне и доставе Адресар клуба и доставе на
email ПРЛ Запад најкасније до 20.09.2018. године.
Уредно попуњен образац Захтева за издавање лиценци се попуњава на
рачунару у ћириличном фонту. Све рубрике морају бити попуњене и оверене од
надлежних институција.Исти се достављa на email prlzapad@gmail.com најкасније
до 20.09.2018. године када су у питању мушке екипе и до 28.09.2018. године за
женске екипе.
Уплата котизације за такмичарску сезону 2018/2019. у износу од 20.000,00
РСД мора бити уплаћена најкасније до 20.09.2018. године за мушкарце и до
28.09.2018. године за жене, а сва дуговања према службеним лицима и лигама
најкасније до 15.09.2018. године.
Уплата ће се вршити на текући рачун РС ЦС број 105-3561-16 АИК Банка.
Бонџић Радослав је предложио да службена лица морају представницима
клубова доставити благовремено трошкове, одмах по делегирању како би иста била
уплаћена пре утакмице на текуће рачуне наведених службених лица.
Бончић је исто тако затражио да се на нивоу Савеза договори начин уласка
екипа на територију Косова.Објаснио је да је приликом гостовања његове екипе у
Мокрој Гори у прошлогодишњем првенству са екипом стајао на граничном прелазу
преко 2 сата док се није појавио човек који је интервенисао да екипа безбедно
настави пут на одигравање предметне утакмице.Како у његовој екипи има 12 играча
млађих од 18 година родитељи наведених младих играча неће дозволити својој деци
да отпутују у Зубин Поток док немају неку гаранцију безбедности на том путу.
Пера Дуњић је у покушају да одговори на питање гостовања екипа на
подручју Косова истакао да је то проблем и код екипа ДРЛ Копаоник, па ће се на
наредној Скупштини РСС заложити да се донесе Одлука о начину безбедног
гостовања свих екипа на овом подручју.
Извлачење такмичарских бројева за такмичарску 201872019. годину.

Такмичарске бројеве у присуству свих наведених лице извршио је Димитрије
Савић, секретар регистрационог центра РСС – Краљево.
ИЗВУЧЕНИ ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ
ПРЛ “ЗАПАД” ЗА МУШКАРЦЕ за такмичарску 2018/2019 годину
Такмичарски број

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Клуб

БАНЕ - Рашка
ПРВА ПЕТОЛЕТКА - Трстеник
ТРЕПЧА - Косовска Митровица
НАПРЕДАК - Крушевац
МЛАДОСТ –Чачак
СЛОГА - Краљево
ЖУПА 54 - ААлександровац
КАРАЂОРЂЕ - Топола
ШАМОТ 65 2 - Аранђеловац
ГОЧ МЕРКУР - Врњачка Бања
МЕТАЛАЦ - Краљево
ОМЛАДИНАЦ - Горњи Милановац

1 – 12
2 – 11
3 – 10
4–9
5–8
6–7

ПРВО КОЛО ПО БЕРГЕРУ
Бане - Омладинац
Прва Петолетка – Металац
Трепча - Гоч Меркур
Напредак – Шамот 65 2
Младост - Карађорђе
Слога - Жупа 54

ИЗВУЧЕНИ ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ
ПРЛ “ЗАПАД” ЗА за ЖЕНЕ такмичарску 2018/2019 годину
Такмичарски број

01
02
03
04
05
06
07
08

Клуб

ЧАЧАК - Чачак
ГОЧ - Врњчка Бања
ПРИЈЕПОЉЕ – Пријепоље
МЕТАЛАЦ - Краљево
МЕТАЛАЦ А.Д. - Горњи Милановац
РАДНИЧКИ 1964 д.о.о 2 - Крагујевац
КОШУРЊАК - Чачак
БЕКАМЕНТ БУКОВИЧКА БАЊА 2 - Аранђеловац

1–8
2–7

ПРВО КОЛО ПО БЕРГЕРУ
Чачак – Бекамент Буковичка Бања 2
Гоч - Кошутњак

3–6
4–5

Пријепоље – Раднички 1964 д.о.о. 2
Металац /Кр./ - Металац А.Д.

Договорен је предлог померања Календара такмичења код мушких екипа за
јесењи део такмичарске сезоне 2018/2019 тако да такмичење почиње 1. колом које се
игра за викенд 29/30.09.2018. године, а 6. коло ове лиге се игра у термину
27/28.10.2018. године када је календаром РСС предвићена пауза због активности
репрезеттивних селекција РСС.Уколико било који клуб буде имао кандидате за
наведене селекције биће им померен термин одигравања 6. кола за среду 01.11.2018.
године

Седница је завршена у 16,30 часова.

Записник водио и сачинио
Душан Анић с.р.

Директор ПРЛ „ЗАПАД“
Драган Симовић с.р.

