ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Лига млађих категорија –ПРВА ОМЛАДИНСКА И КАДЕТСКА ЛИГА
Бр. 2 – 23.02.2022.године
Крагујевац

З А П И С Н И К
са II седнице Конференције клубова
Лига млађих категорија ПРВА ОМЛАДИНСКА И КАДЕТСКА ЛИГА за такмичарску
2021/22.годину,
одржане 23.02.2022.године на Крагујевцу
у Хотелу Шумарице, са почетком у 13,00 часова
Седници конференције клубова присуствовали:
- Ненад
Курчубић
заменик генералног секретара ФСРЗС
- Бојан
Николић
референт такмичења лига млађих категорија
- Дарко
Милановић
Директор лига млађих категорија
Сви клубови су били у обавези да на одржавању конференције доставе
попуњене Такмичарске упитнике са основним подацима о клубу. Свој такмичарски
упитник уредно су сви клубови доставили који су били присутни на конференцији а остале
који нису присуствали молим да то доставе меилом.
На конференцији клубова

Лига млађих категорија ПРВА ОМЛАДИНСКА И

КАДЕТСКА ЛИГА ФСРЗС присуствовали су следећи клубови:

-

ФК Мачва Шабац
ФК Нови Пазар
ФК Металац Г.Милановац
ФК Шумадија 1903
ФК Јединство Уб
ФК Раднички Ваљево
ФК Слога Краљево
ФК Сунрисе Шабац
ГФК Слобода Ужице
ФК Златибор Чајетина
ФК Аполон 2018 Ковачи
ФК Аполон 4 Крагујевац
ФК Раднички 1923 Крагујевац

За II конференцију Лига млађих категорија ПРВА ОМЛАДИНСКА И КАДЕТСКА ЛИГА
био је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Отварање Конференције и утврђивање броја присутних овлашћених
представника клубова.
2. Разматрање извештаја о такмичењу за јесењи део првенства
2021/22.годинa.
3. Упознавање са:
 Календаром такмичења за пролећни део 2021/22.године
 Трошковником Савеза за пролећни део такмичарске
2020/21.године
4. Остала питања.
1.
Конференцији омладинске лиге од позваних 15 клубова присуствовало је 9
клубова, код кадета од 16 клубова присуствовало је 12 клубова .
2.
Директор лиге Дарко Милановић обратио се присутнима и изнео своја
запажања везана за јесењи део првенства где је истакао јако успешну сарадњу са
клубовима и изразио жељу да се у тако и настави у пролећном делу.На крају свог
излагања пожелео је пуно среће клубовима у наставку првенства.
3.
Што се тиче календара такмичења клубови су упознати о почетку пролећног
дела који је заказан за 13.март ,као и да ће у пролећном делу имати једно варендна
кола које је на програму 4.маја а првенство се завршава 12.јуна .Трошковник
службених лица остао је исти као и у јесењем делу.
4.

Сви клубови који су били присутни су изразили захвалност радом
директора лиге и да је суђење било на врхунском нивоу.Представник Новог
Пазара Аднан Мециновић Изразио је жељу за јединственом пионирском
лигом у наредном периоду где је наишао на одобравање и осталих
присутних клубова тако да је договорено на самој конференцији да се
клубови организују и у званичној писаној форми благовремено обавесте ИО
ФСРЗС а о евентуалном предлогу новог модела Пионирске
лиге.Представник ФК Раднички Ваљево Зоран Пиргић изразио је жељу да

делегати пре почетка утакмице сликају групно све играче како би се и на тај
начин омогућила клубовима евентуална провера идентите играча.
-Обавезно
Обавезно уношење у КОМЕТ службена лица клуба која седе на клупи
-Закључавање
Закључавање записника на време најкасније 45 мин пре почетка
-ОБАВЕЗНО
ОБАВЕЗНО ношење акредитација које сте добили од савеза ФСРЗС
-Термине
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.
-Клубовима
вима је дата инструкција да провере доступност играча дан раније у
односу на одигравање утакмице и у случају неких нејасноћа или пропуста
система благовремено обавесте стручну службу како би се евентуални
пропусти отклонили.
Конференција је завршена у 113:30 часова.

Записник сачинио
Бојан Николић, референт такмичења

ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Лига млађих категорија
ПРВА ОМЛАДИНСКА И КАДЕТСКА ЛИГА

