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Београд, 11. Aвгуст 2017. године
Напомена КТ КСС
1.

РОК ЗА ПРИЈАВУ КЛУБОВА ЗА СЕНИОРСКА ТАКМИЧЕЊА у такмичарској сезони
2017/2018
Рок за пријаву клубова за сениорска такмичења за такмичарској сезону
2017/2018 је 23, 24 и 25. Август 2017. године. (СРЕДА - ЧЕТВРТАК - ПЕТАК)
Клуб који не поднесе пријаву за такмичење до предвиђеног рока губи право учешћа у
такмичењу у сезони 2017/2018 а његово упражњено место се попуњава сходно Правилнику
о такмичењу.

Приликом пријаве за такмичење клуб не може да има било какве законске,
административне и финансијске сметње према КСС, РКС, или дуговање по основу
Правоснажне Одлуке Сталне Спортске Арбитраже ОКС-a. У случају да сметње постоје
пријава се НЕЋЕ узимати у обзир и упражњено место се попуњава сходно Правилнику о
такмичењу.
2.

РОК ЗА ПРИЈАВУ КЛУБОВА ЗА MK ТАКМИЧЕЊА у такмичарској сезони 2017/2018
Рок за пријаву за мушка и женска МК такмичења у РКС за квалификације за
јуниорску, кадетску и женску кадетску лигу Србије, квалификације за
Квалитетне лиге РКС, за сезону 2017/2018 је ПЕТАК 25. Август 2017. године.
РОК ЗА ПРИЈАВУ ЕКИПА ЗА РЕГИОНАЛНА МК ТАКМИЧЕЊА ЈЕ 01.09.2017.године

3.

САСТАНАК КЛУБОВА И КОМЕСАРА

Комесар такмичења сазива састанак клубова који су поднели пријаву за такмичење
11./18. СЕПТЕМБРА 2017. године са следећим дневним редом:
- Пропозиције и календар такмичења, информације
- Жребање такмичарских бројева
- Разно
Комесари су дужни да доставе распоред састанка и ускладе термине, како би
састанку обавезно присуствовали представници КТ КСС.
Рок за достављање информације и заказивање састанка је 05.09.2017 године
Састанку комесара са клубовима ће обавезно присуствовати представник КТ КСС
Препорука је да, уколико је то могуће истог дана буде и састанак са клубовима
који учествују у МК такмичењима.
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