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КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЈУНИОРСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ
Финална утакмица:

А3 Раднички 1950 Младост СП 129:57
(31:17,32:11,36:15,30:14)Ерић - Радосављевић - Петронијевић

Финална утакмица:

А4 Слога Нови Пазар 60:90
(14:21,27:27,10:24,9:18)Златић - Варагић - Дамјановић

Екипе КК “Раднички 1950” и ОКК “Нови Пазар” су се
квалификовале у јуниорску лигу Србије. Честитамо им на успеху и
желимо пуно среће у такмичењу.

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КАДЕТСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ
Финална утакмица:

Б3 СПД Раднички Младост СП 20:00Гајовић - Петронијевић - Милојевић

Финална утакмица:

Б4 Слога Нови Пазар 90:63
(24:15,22:15,24:14,20:19)Петронијевић - Илић - Ерић

Екипе СПД “Раднички доо” и КК “Слога” су се квалификовале у
кадетску лигу Србије. Честитамо им на успеху и желимо пуно
среће у такмичењу.

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЖЕНСКУ КАДЕТСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ
финалне утакмице:

Ц1 Багдала СПД Раднички 38:72
(4:17,9:20,11:13,14:22)Карајовић - Томић - Јовановић

Ц2 Параћин Систем 2000 24:59
(10:21,5:15,6:15,3:8)Симић - Марковић - Величковић

Екипе СПД “Раднички доо ” и КК “Систем 2000” су се
квалификовале у женску кадетску лигу Србије. Честитамо им на
успеху и желимо пуно среће у такмичењу.
ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА:
-Утакмица Б 4 квалификација: КК „Слога“- ОКК „Нови Пазар“ ТГ тренер домаће екипе Вељковић.
-Утакмица Б 4 квалификација: КК „Слога“-ОКК „Нови Пазар“ ТГ играч домаће екипе Ковачевић.
ОДЛУКЕ КОМЕСАРА:
-На основу чл. 60/1 кажњава се КК „Слога“ ТГ тренер Вељковић 30 бодова.
-На основу чл. 60/2 кажњава се КК „Слога“ ТГ играч Ковачевић 20 бодова.
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НАПОМЕНА:
ПУТНИ ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Службена лицаимају право на путне трошкове према одредбама Пропозиција такмичења надлежне лиге.
Службена лица имају право на путне трошкове у висини цене јавног саобраћаја САМО АКО ПУТУЈУ
ЈАВНИМ САОБРАЋАЈЕМ или имају право да користе сопствени аутомобил за путовање на утакмицу
само на основу одобрења комесара (на пример у случају уколико немају повратак јавним саобраћајем и
друго), када ће им се признати накнада од по 20.00 динара за сваки километар.Уколико више
службених лица путују у истом правцу на утакмицу дозвољено је коришћење само једног
аутомобила.Службена лица морају путовати најкраћим путем на утакмицу.Службена лица немају право
на дневницу.
Путни трошкови за такмичење Квалитетних лига КСС исплаћују се по Уредби МОС-а.
Делегат доставља комесару извештај о исплаћеним таксама и путним трошковима.

НАПОМЕНА:
* НАЛАЖЕ СЕ КЛУБОВИМА ДА УТАКМИЦЕ НАРЕДНОГ КОЛА ЗАКАЗУЈУ НАЈКАСНИЈЕ ДО
ПОНЕДЕЉКА пред одигравање кола. Према сваком клубу који не поступи по овом правилу,
биће примењене Пропозиције такмичења.
* Заказивање утакмице промене термина, промене адресе, броја телефона, отказивање делегирања
службених лица обавља се искључиво путем слања ПИСАНОГ документа електронском поштом на
адресу: rkscs@mts.rs
Обавезују се делегати да, уколико су на утакмици констатовали да, су досуђене ТГ или било какве друге
неправилности према којима се примењују казнене одредбе, делегатски извештај пошаљу на маил и
лично обавесте комесара такмичења поруком на тел 060 656 87 11.
 ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КЛУБОВИ, ДЕЛЕГАТИ И СУДИЈЕ да Саопштења МК могу погледати и снимити са

сајта www.rkscs.rs и www.rkscs.com
 Делегати су ДУЖНИ да дужни да пошаљу делегатски извештај са утакмице понедељком до 09 часова

на е-маил адресу: rkscs@mts.rs. Делегатски извештај и пратећа документа уз извештај је потребно
послати поштом најкасније до среде и то на адресу: Булевар Краљице Марије ББ, 34000
Крагујевац.
Делегати су ДУЖНИ да ОДМАХ ПО ЗАВРШЕТКУ УТАКМИЦЕ пошаљу резултат преко E SCORE,
слати као и прошле године путем шифре утакмице која стоји у Саопштењу.
Неизвршавање ове обавезе повлачи изрицање казне делегату – забране вршења
дужности 3-5 утакмица у темпу делегирања.

Крагујевац 04.10.2021. године
Комесар лиге МК РКСЦС

Глишовић Никола

mailto:rkscs@mts.rs
http://www.rkscs.rs
http://www.rkscs.com
mailto:rkscs@mts.rs

