Међуокружни одбојкашки савез
Рашко - Расинског округа
А Н Е К С
ПРОПОЗИЦИЈА
Међурегионалне одбојкашке лиге за СЕНИОРКЕ И СЕНИОРЕ
у сезони - 2015/2016.г.
Члан 1.
У Међурегионалној одбојкашкој лиги Сениорке за учествују :
ОК Краљево
ОК Техничар
ОК Гимназијалац
ОК Напредак 037
ЖОК Жупа
OK Младост 2000
ОК Бане
ОК Звечан
ЖОК Нови Пазар
ОК Рашка
ОК Котекс
ОК Мокра Гора
ОК Лепосавић
ОК Кос. Митровица
ОК Волеј Старс Јуниор

Краљево
Краљево
Краљево
Крушевац
Александровац
Крушевац
Рашка
Звечан
Нови Пазар
Рашка
Нови Пазар
Зубин Поток
Лепосавић
Кос. Митровица
Нови Пазар

У Међурегионалној одбојкашкој лиги за Сениоре учествују :
ОК Рибница 2
ОК Рудар
ОК Техничар
ОК Кнегиња Милица Трстеник
ОК Жупа
ОК Кнез Лазар
ОК Гоч
ОК Звечан
OK Грачаница

Краљево
Баљевац
Краљево
Трстеник
Александровац
Крушевац
Врњачка Бања
Звечан
Грачаница
Члан 2.

Екипа на утакмици броји максимум 12 играча-ица.
Екипа у саставу може имати максимум 2 Либера (активни и резервни) само у случају да
састав екипе чини 14 играча-ица.
Члан 3.
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Клуб који преда утакмицу без борбе или се утакмица не одигра његовом
кривицом, обавезан је да уплати износ од 100.000,00 динара.
Кажњени клуб је обавезан да цео износ уплати до наредног кола, у противном утакмицу
наредног кола и све друге до извршења обавезе губи службеним резултатом.
Од улаћеног износа 50% припада оштећеном клубу на име трошкова неодигране утакмице,
а 50% Фонду за организацију и спровођење такмичења Међуокружног одбојкашког савеза
Краљево.
У случају одустајања од такмичења, клуб који одустане обавезан је да уплати
износ од 100.000,00 динара.
Члан 4.
Клуб учесник такмичења обавезан је да на име Пријавнине и Котизације за такмичење
изврши уплату у износу од 20.000,00 динара.
Пријавнина улази у укупан износ Котизације.
Котизација- Пријавнина за такмичење плаћа се по следећем:
- 1 рата у износу од - 10.000,00 динара најкасније до 10.10.2015.г.
- 2 рата у износу од - 10.000,00 динара најкасније до 15.02.2016.г.
Лиценцирање екипе до 20 играча, 3 тренера + 1 лекар + 1 физиотерапеут, износи
3.000,00 динара. Уплату наведеног износа извршити пре лиценцирања.
Лиценцирање играча преко броја 20, као и накнадна лиценцирања играча и
осталих чланова екипе, износи 1000,00 динара по особи.
Лиценцирање клубова МРЛ вршиће се од 28.09.2015.г. по посебном распореду који је
објављен на сајту www.moosk.net и достављен екипама МРЛ.
После овог рока таксе за лиценцирање се удвостручују.
Члан 5.
Висина судијских-делегатских такси износи:
1. судија
2. судија
записничар
делегат (на захтев клуба)

2000.00 дин
2000.00 дин
600.00 дин
2000.00 дин

Све санкције за судије, као и за све учеснике такмичења доноси Комесар
Међурегионалне одбојкашке лиге.
Члан 6.
Санкције за учињене прекршаје:
а)
Неблаговремена пријава термина утакмице
неиспуњавање услова дворане и терена и остали
организациони пропусти
б) Недостављање тражених изјава, докумената и потврда,
непотписивање записника са утакмице
ц) Неизвршавање финансијских обавеза у року
д) Писање неумесних примедби у протоколу или Записнику,
одустајање од најављене жалбе

1.500,00 дин
3.000,00 дин
2.000,00 дин
2.000,00 дин
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е)
ф)
г)
х)
и)
ј)
к)
л)

м)
н)
о)

п)

р)

Неисправан семафор,неисправна опрема играча,
непрописан терен за игру
Пропусти судија и делегата
Неизвршавање обавеза по чл. 12. – 19. и чл. 23. Општих
пропозиција такмичења
Неоправдано кашњење почетка утакмице, неоправдано
кашњење доласка на утакмицу, самовоља према
терминима утакмице и сале
Ометање рада делегата,судија и записничког стола
Бацање меких предмета на терен
Бацање тврдих предмета на терен
У тежим случајевима неспортског понашања вређање
гостујуће екипе или службених лица, следи забрана
играња на том терену или играње без публике 1 – 2
утакмице уз новчану казну.
За улазак гледалаца на терен и извршен напад на играче
или на службена лица, изриче се казна забране играња
на свом терену од 2-4 утакмице и новчана казна од
За виновника прекида утакмице – новчана казна клубу
Неспортско понашање учесника такмичења:
- црвени картон
- искључење
- одстрањење
Тежи дисциплински преступи играча :
- Неспортско понашање и покушај напада уз
претње играчима и службеним лицима :
2-4 утакмице забране наступа и новчана казна
- Учесник међусобног обрачуна :
3-6 утакмица забране наступа и новчана казна
- Виновник међусобног обрачуна играча :
6-12 месеци забране наступа и новчана казна
Неизвршавање обавеза по одлуци Комесара лиге (за
исти прекршај) повлачи казне:
- први пут
- други пут
- трећи пут

2.000,00 дин
2.000,00 - 4.500,00 дин
2.000,00 - 4.000,00 дин
3.000,00 дин
3.000,00 дин
3.000,00 дин
4.000,00 дин
6.000,00 дин

6.000,00 - 12.000,00 дин
12.000,00 дин
1.000,00 дин
2.000,00 дин
3.000,00 дин

5.000,00 - 10.000,00 дин
6.000,00 - 12.000,00 дин
12.000,00 - 18.000,00 дин
2.000,00 дин
3.000,00 дин
5.000,00 дин

Новчане казне за своје играче, тренере, лекаре и физиотерапеуте измирује клуб.
Против одстрањеног играча покреће се дисциплински поступак и исти је
суспендован до окончања поступка.
У случају забране играња на свом терену, екипа мора заказати утакмицу у месту
удаљеном најдаље 50 км ваздушне линије од тог терена.
Члан 7.
Такса на жалбу првостепеном органу износи 4000,00 динара, а другостепеном органу
8000,00. Клубу коме се жалба усвоји биће враћен уплаћен износ таксе за жалбу.
Члан 8.
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Информисање клубова о такмичењу у лигама и др. биће искључиво путем Сајта

www.moosk.net

Клуб који из било којих разлога не добије информације које предходе редовном колу,
обавезан је да се преко Комесара лиге информише о одлукама и распореду одигравања
утакмица, у противном сноси последице које настану због пропуста у информисању.
Клуб домаћин најкасније 8 дана пре почетка утакмице редовног
кола,
пријављује термин одигравања утакмице - телеграфским путем : гостујућој
екипи, Комесару лиге и службеним лицима.
Члан 9.
Јесењи део такмичења у Међурегионалној одбојкашкој лиги за Сениорке и
Сениоре почиње 10/11.10.2015.г.
Краљево, 26.09.2014.г.

Комесар такмичења МООСРРО
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