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07.07.2016.године
Јагодина
ФУДБАЛСКИ КЛУБ
______________________
Предмет:Минимум услова за такмичење у
Међуопштинској фудбалској лиги, доставља.Извршни одбор Фудбалског савеза Поморавског округа је усвојио Одлуку о
минимуму услова које треба да испуне фудбалски клубови Окружне и
Међуопштинске фудбалске лиге да би се такмичили у овим лигама.
Фудбалски клубови који се такмиче у Међуопштинској фудбалској лиги
или стекну право да се такмиче у овој лиги морају имати:
1. Сениорски тим у сталном такмичењу са најмање 25 регистрованих играча,
2. Кадетски или пионирски тим у сталном такмичењу са најмање 20
регистрованих играча (екипе млађи категорија могу да се такмичи у
било ком степену такмичења – окружно, градско - општинско или више лиге,
3. Фудбалско игралиште (сопствено или у закуп) дуго намање 90 метара а
широко најмање 50 метара са квалитетном травнатом подлогом,
4. Објекат у кругу игралишта:
- са најмање две свлачионице и најмање једним купатилом са топлом
водом за гостујући тим,
- службену просторију за делегата утакмице и за састављање записника,
- посебну просторијиу за судије,
- приручну апотеку снабдевену лековима и завојима за хитне случајеве
- санитарно - хигијенске уређаје у свлачионицама за играче и посебно за
службена лица,
5. Настрешице са клупама за резервне играче, посебно за екипе, посебно за
делегата,
6. Терен за игру мора да буде одвојен од гледалишта заштитном оградом од
плетене жице на растојању најмање 2 метра од уздужне и 3 метра од
попречне линије,
7. Простор за гледаоце за стајање по могућству и за седење,
8. Спортску опрему и фудбалске лопте за тренинге и такмичење свих
селекција и
9. Стрчни кадар, тренере за рад са свим селекцијама.
Обавезују се сви фудбалски клубови да изврше припрему својих терена
према наведеним условима и да о томе обавесте Фудбалски савез Поморавског
округа најкасније до 01.08.2016. године, који ће да оствари увид у стање терена
и одобри играње фудбалских утакмица на тим теренима.
За терене узете у закуп мора да постоји уговор о коришћењу истих.
Фудбалским клубовима који не испуне минимум услова за такмичење у овој
лиги, за коју су стекли права такмичења, неће се дозволити играње утакмица на
тим теренима.
ПРЕДСЕДНИК
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА
Добривоје Вукићевић,с.р.

