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САСТАНАК СА КОМЕСАРИМА СЕНИОРСКИХ И МК ТАКМИЧЕЊА 

БЕОГРАД, 4. АВГУСТ 2016. Године 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Отварање састанка, 
2. Усвајање предлога УО за именовање Комесара сениорских и мк такмичења, 
3. Упознавање са одлукама Комисије за такмичење, састанак 30. јуна (Извод одлука у 

прилогу) 
• Припреме за наредну такмичарску сезону: 

- Почетне табеле (документ у прилогу), 
- Календар такмичења (мушкарци и жене), упознавање са најранијим 

почетком и најкаснијим завршетком (документ у прилогу), 
- Септембарски прелазни рок, 31. август - 2. септембар 2016., припрема 

и упознавање са обавезама, 
- Рок за пријаву клубова за сениорска такмичења уз услов уплате 

заосталих дуговања (29. август 2016. године) и првог дела чланарине 
2016/17, (09. септембар 2016. године), 

- Рок за пријаву за мк такмичења, 5. септембар 2016. године, 
- Упознавања са документима: 

� Правилник о такмичењу (документ у прилогу), 
� Регистрациони правилник (документ у прилогу), 
� Пропозиције такмичења (документ ће бити достављен 

накнадно), 
� Организација сениорских такмичења (документ у прилогу), 
� Организација мк такмичења (документ у прилогу), 
� Организација квалификација за јуниорску и кадетску лигу Србије 

(документ у прилогу), 
� Организација квалификација за женску кадетску лигу Србије 

(документ у прилогу), 
� Ограничење права наступа и лиценцирања (документ у прилогу), 
� Категорија годишта и боја лиценци (документ у прилогу),  

 
- Обавезе Комесара: 

� До СРЕДЕ 17. августа 2016. године да доставе позив - 
информацију клубовима за ПРИЈАВУ ЗА СЕНИОРСКА ТАКМИЧЕЊА 
2016/2017 (клубови према почетној табели у прилогу). За 
клубове који се из летњих лига пласирају у 2.МРЛ/2.ЖЛС рок за 
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слање позива - информације за пријаву је ЧЕТВРТАК 18. август. 
2016. године, 

� До ПЕТКА 9. септембра 2016. године да доставе ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 
ДЕЛЕГАТА  за такмичење које воде. Термин семинара и 
тестирања делегата биће накнадно објављен, 

� Достава предлога система такмичења посебно мк такмичења 
уколико има спајања више региона 

 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 

БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК 

 
 

 


