ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Пионирске Подунавско шумадијске, Друге Омладинске и Кадетске Подунавско шумадијске
Бр. 5 – 09.08.2021.године
Крагујевац

З А П И С Н И К
са I седнице Конференције клубова
Пионирске Подунавско шумадијске, Друге Омладинске и Кадетске Подунавско
шумадијске за такмичарску 2021/22.годину,
одржане 09.08.2020.године у Голубцу у
просторијама спортског савеза код општине са почетком у 15,00 часова
Седници конференције клубова присуствовали:
- Ненад
Курчубић
заменик генералног секретара
- Бојан
Николић
референт такмичења лига млађих категорија
- Дарко
Милановић
Директор лига млађих категорија

Сви клубови су били у обавези да до одржавања конференције доставе попуњене
Такмичарске упитнике са основним подацима о клубу. Свој такмичарски упитник уредно су сви
клубови доставили изузев клубова који нису присуствовали конференцији.
На конференцији клубова Пионирске Подунавско шумадијске, Друге Омладинске и
Кадетске Подунавско шумадијске ФСРЗС присуствовали су следећи клубови:
-

ФК Смедерево 1924 Смедерево
ФК АФ Дуљај Топола
ФК Плана В.Плана
ФК Шумадија Аранђеловац
ФК ВГСК В.Градиште
ФК Соко 2015 Сараорци
ФК АФ Ђокић В.Плана
ФК Звижд Кучево
ФК ОПК Рудар 1933 Костолац
СОФК Карађорђе Топола
ФК Напредак Марковац
ФК Слога Бат 1924 Баточина
ФК Гризли МЛ Сараново
ФК Ђердап Голубац
ФК ОПК Рудар 2001 Костолац
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За Конференцију клубова предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1.

Отварање Конференције и утврђивање броја присутних овлашћених
представника клубова.

2.

Упознавање са:
• Пропозицијама такмичења
• Календаром такмичења
• Трошковником Савеза

3.

Извлачење такмичарских бројева за такмичарску 2021/22.годину.

4.

Остала питања.
ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУКЕ ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:

1.

Конференцији Пионирске лиге од позваних 16 клубова присуствовало је 9 клубоба,а код
кадета од 13 клубова присуствовало је 5 клубова,док конференцији омладинске лиге од
позваних14 клубова присуствовало је 6 клубова .

2.
Директор лиге Дарко Милановић обратио се присутнима и изнео своја запажања
везана за такмичарску 2021/22 сезону где је истакао јако успешну сарадњу са клубовима у
претходној сезони и изразио жељу да се у тако и настави и у новом првенству.На крају свог
излагања пожелео је пуно среће клубовима у на старту првенства.
Што се тиче календара такмичења клубови су упознати о почетку јесењег дела који је
заказан за 22.август(пионирска лига),као и да ће у јесењем делу имати једно варендна кола
(20.октобар) а јесењи део се завршава 21.новембра а код омладинаца и кадета лига
креће29.августа а завршава се 21.новембра(омладинци) док кадети завршавају такмичење
7.новембра.Трошковник службених лица остао је исти као и у претходној такмичарској сезони.
Курчубић Ненад заменик ген.секретара обратио се присутнима и детаљно им
објаснио све у вези пропозиција лига млађих категорија за такмичарску 2021/22 годину
апострофирајући следеће:
- Могућност сваког клуба да има увид у лекарске прегледе као и чланарине за сваки
клуб сто до сада није могло
- Идентификација играча на који начин се врши
- Бонус играчи 2002 годиште (важи само за омладинске селекције мах 3 играча)
- Тренерске лиценце:
Пионири-Уефа ц лиценца
Прва омладинска и кадетска- Уефа Б лиценца
Друге омладинске и кадетске- Ц лиценца
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3.

Извучени такмичарски бројеви Пионирске лиге:1.ФК „РСК“ Раброво
Раброво,2.ФК „АФ
Дуљај“Топола,3.ФК „Соко
Соко 2015“Сараорци,4.ФК „Млади Радник 1926“
1926 Пожаревац,5.ФК
„Шумадија“Аранђеловац,6.
,6. ФК „АФ Ђокић“В.Плана,7. ФК „ВГСК
ВГСК“В.Градиште,8. ФК
„Плана“В.Плана,9.ФК „ОПК
ОПК Рудар 1933“Костолац,10.ФК „Слога 33
33“Петровац,11.ФК
„Смедерево 1924“Смедерево
Смедерево,12.ФК „Петлић СД 2006“Смедерево
Смедерево,13.ФК „Цепелин
026“Смедерево,14. ФК „Звижд
Звижд“Кучево,15.ФК „Железничар “Пожаревац
Пожаревац,16.ФК
„Јасеница 2017“ С.Паланка
Паланка

Аранђеловац“
Извучени такмичарски бројеви Друге омладинске лиге:1.ОФК „Аранђеловац
Аранђеловац,2.ФК „Раднички
Раднички 1923“Крагујевац,3.ФК „Сушица“Крагујевац
Крагујевац,4.ФК „Млади
Радник 1940“ Радинац,5. ,6. СОФК
СО
„Карађорђе“Топола,7. ФК „РСК“ Раброво,,8. ФК
„Шумадија“Топоница,9.ФК „Борц
Борц 1932“Раља,10.ФК „Слога Бат 1924
1924“Баточина,11. ФК
„Смедерево 1924“Смедерево
Смедерево,12. ФК „Напредак“Марковац,13. ФК
„Корићани“Крагујевац,14. ФК „Гризли МЛ“Сараново.
Извучени такмичарски бројеви Друге кадетске лиге:1. ФК „Железничар
Железничар “Пожаревац,2 ФК
„ОПК Рудар 2001“Костолац,3.
,3.ФК „Ђердап“Голубац,4. ФК „Смедерево
Смедерево
1924“Смедерево,5.ФК „Рудар
Рудар“Стамница,6. ФК „Раднички 1923“Крагујевац
Крагујевац,7. ФК
„Сушица“Крагујевац,8. ФК „Млади
Млади Радник 1926“ Пожаревац, 9.ОФК
ОФК
„Арсенал“Крагујевац,10. ФК „„Шумадија“Аранђеловац,11. ФК „Јасеница
Јасеница 2017“
С.Паланка,12. ФК „ВГСК“В.Градиште
Градиште.
4.

Клубовима су дате смернице
смерн
везане за такмичарску 2021/22 сезону и указани
пропусти који су се дешавали у претходном првенству а за које нису били
санкционисани од стране Директора лиге и да такве толеранције више неће бити.

-Обавезно уношење у КОМЕТ службена лица клуба која седе на клупи
-Закључавање записника на време најкасније 45 мин пре почетка
-ОБАВЕЗНО ношење акредитација које сте добили од савеза ФСРЗС
-Термине клубови који нису доставили у такмичарском упитнику су у обавези да јаве
до уторка 12:00 часова и да о томе ОБАВЕЗНО обавесте гостујућу екипу
екипу.

Конференција је завршена у 16:40 часова.

Записник сачинио
Бојан Николић, референт такмичења

ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Прве Омладинске и Кадетске лиге

