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Лига млађих категорија „Квалитетна МК лига“                                         Саопштење 2.  

 

 2.

Пропозиције такмичења за млађе категорије у члану 17. прецизно дефинишу да 
право наступа у такмичењу имају играчи/играчице који су лиценцирани и 
регистровани за клуб за текућу сезону, уписани у лиценцу екипе, са лиценцом 
издатом од надлежниг органа КСС/РКС, према условима који су прописани у 
Регистрационом правилнику КСС у погледу година и броја играча и другим одлукама. 
Нажалост, пред сам почетак такмичења, свега половина учесника је предло захтев и 
добило лиценце екипа. 
Следи преглед лиценцираних екипа по категоријама. 
 

I ЈУНИОРКЕ 
 
Све екипе су добиле лиценце екипа. 
 

II ПИОНИРКЕ 
 

Лиценце су добили: 
1. ЖКК „Љубовија“ – Љубовија 
2. ЖКК „ЛО-015“ – Лозница 
3. ЖКК „Дуга“ – Шабац 
4. ЖКК „Милешевка“ – Пријепоље 
5. ЖКК „Ча Баскет“ – Чачак 
6. ЖКК „Златар“ – Нова Варош 
7. ЖКК „Севојно“ – Ужице 
8. ЖКК „Краљево“ – Краљево 
9. ЖКК „Ивањица“ – Ивањица 

 
Од 13 пријављених екипа за такмичење лиценце је добило 9 екипа. 
 

Надамо се да је свима јасно да се такмичење у формату и подељеним 
групама не може започети и руководство такмичења доноси следеће 
одлуке: 

 

1. Поништава се усвојени календар такмичења за све категорије 

2. Клубови који нису извршили лиценцирање екипа имају могућност да 
то учине до 31.10.2021. године (недеља). 
После незначеног рока лиценце екипа се неће издавати. 

Посебно наглашавамо да до предвиђеног рока клубови „рашчисте“ 
евентуалне проблеме са тренериском организацијом. 

3. Након допунског рока за лиценцирање екипа руководство такмичења 
ће одлучити да ли се такмичење наставља по усвојеним групама или 
ће се правити нове групе. То свакако зависи од броја 
новолиценцираних екипа. 
 
 

                                                 Јелић Марко, комесар МК такмичења 
 


