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Службени билтен – 23– 1
05.август 2016.године

ОКРУЖНА ФУДБАЛСКА ЛИГА

У Јагодини је 27.јула 2016.године одржана Конференција фудбалских клубова Окружне
фудбалске лиге.
Конференцији су присуствовали присуствовали представници свих фудбалских клубова.
Конференцији фудбалских клубова ове лиге су присуствовали Симић Сима, комесар за
такмичење ове лиге, Васић Саша, комесар за делегирање судија ове лиге, Ивановић Животин и
Јаковљевић Светомир, стручни сарадници у ФСПО.
После излагања руководства такмичења и дискусија појединих присутних представника
фудбалских клубова закључено је следеће:
1. Такмичење Окружне фудбалске лиге у јесењем делу такмичарске 2016/2017.године
почиње 13.08.2016. године а завршава се 20.11.2016. године.
2. Утакмице ове лиге играју се недељом и суботом у поподневним часовима.
3. Фудбалски клубови “Ресавац” из Суботице и “Рудар” из Плажана своје утакмице када су
домаћини играју суботом у поподневним часовима.
4. Фудбалски клубови “Текстилац” из Параћина и “Хајдук” из Чепура своје утакмице када су
домаћини играју суботом или недељом на помоћном терену ФК “Јединство” у Параћину, зависно
када је терен слободан о чему ће противнички тимови бити правовремено обавештени.
5. На свим утакмицама ове лиге мора да буду присутни тренери, који мора да имају најмање
“Ц” лиценцу, уплаћену чланарину за текућу годину и оверену дозволу за ову такмичарску годину.
- На свим утакмицама ове лиге иста лица не могу да имају две функције (например тренер
не може истовремено да буде и представник клуба).
- За такмичење у овој лиги важе Пропозиције фудбалских такмичења Окружне и
Међуопштинске фудбалске лиге Фудбалског савеза Поморавског округа за 2016/2017.годину.
6. Паушална накнада за вођење првенства и КУП такмичења у јесењем делу првенства
такмичарске 2016/2017. године износи 17.000,00 (седамнаест хиљада) динара. Финансијске
обавезе се уплаћују на рачун ФСПО број: 155 - 2194 - 24 одједном или у две једнаке рате,
- прва рата до 10.08.2016. године
- друга рата до 10.09.2016. године.
7. Утакмице се пријављују надлежном органу унутрашњих послова (Полицијска управа,
полицијска станица) најкасније пет дана пре дана одређеног за одигравање утакмице )
- Ако се утакмица игра суботом мора да се пријави најкасније до понедељка, ако се утакмица
игра у недељу мора да се пријави најкасније до уторка и ако се утакмица игра у среду мора да се
пријави најкасније до петка).
- Дежурни на утакмицама мора да буду видно обележени, најподесније је маркерима.
8. Утакмица ФК”Братство“ Међуреч – ФК „Напредак“ Златово игра се 14.08.2016.године у
Златову (договор клубова о промени домаћинства).
9. За сва нејасна питања обраћати се Канцеларији ФСПО лично или преко телефона
228 - 850.
Прилог: 1. Распоред такмчења јесењег дела првенства такмичарске 2016/2017.године
Спортски поздрав и успешно такмичење.
КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
Сима Симић с.р.

