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Број:01-1/18
На основу чл. 13 Пропозиција такмичења РСС и члана 26 Правилника о
удруживању и раду Заједнице клубова ДРЛ Морава, доносим
РЕШЕЊЕ
о измени састава екипа учесница у мушкој конкуренцији и новог распореда
такмичења у сезони 2018/19. године
Након одиграног 1. кола дана 17.10.2018. године такмичарским органима РСС,
РСЦС и руководству ДРЛ Морава, обратио се РК Дубочица 54 са захтевом за
укључење њихове друге екипе у редовно такмичење. У захтеву се наводи да су у
редовној процедури добили дозволу за наступ, али да су због тада пристуних
финансијских проблема били принуђени да одустану од такмичења. С обзиром да су
исте у међувремену превазишли поднели су напред наведени захтев. Након
свестраног разматрања ситуације у оквиру такмичења у мушкој конкуренцији ДРЛ
Морава, обављених консултација са руководством РС Централне Србије и
председником Такмичарске комисије РСЦС, одлучено је да се:
1. Другој екипи РК Дубочица 54, на основу чл.2 Пропозиција такмичења који
регулише да трећи ново такмичења броји од 12-14 клубова, те чл.7.5
Правилника о рукометним такмичењима који регулише издавање дозвола
за текућу сезону, омогући укључење у такмичење у оквиру ДРЛ Морава
након одиграног 2. кола досадашњег састава лиге, с обзиром да је то у
виталном интересу развоја и очувања броја клубова овог нивоа такмичења.
2. РК Дубочица 54-2 заузима такмичарски број 09 (182409).
3. Резултати постигнути у два досадашња кола се рачунају и распоређују
према новом распореду такмичења у коло коме сусрет тих екипа
припада.
4. Такмичење се наставља од 27/28.10.2018. године са новим распоредом
од 1. кола и завршило би се 15/16.12.2018. године. Распоред у прилогу.

Директор ДРЛ Морава
Јовица Павловић,с.р.

