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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Број: 2.
Дана: 19.02.2020. године
Крагујевац

ПОЗИВНИЦА

За Конференцију клубова Друге Омладинске, Друге Кадетске и
Пионирске лиге ФСР Западне Србије,група „Подунавско-шумадијска“
која ће се одржати дана 03.03.2020.године у Забели код Пожарецва,
Ресторан„Препород“ са почетком у 13,00 часова .
За седницу се предлаже следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.Отварање конференције
2.Извештај о раду Директора лига за Јесење део
такмичарске 2019/2020.год.
3. Информисање клубова о - Календару такмичења и
трошковнику савеза за прву половину 2020.год .
4. Текућа питања.
- Семинари тренера Млађих категорија

Напомена: Материјал се преузима на Сајту савеза (www.fsrzs.com)
Упутство: Присуство Конференције клубова је ОБАВЕЗНО, уз
доставу КАРТОНA КЛУБА
ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова лигa

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
-Конференција клубоваКрагујевац

Е В И Д Е Н Ц И О Н И Л И С Т

____________________________________________
(Читко написати име и презиме представника клуба)

Овим потврђујем да сам присутан на седници КОНФЕРЕНЦИЈЕ КЛУБОВА ДРУГЕ
ОМЛАДИНСКЕ, ДРУГЕ КАДЕТСКЕ И ПИОНИРСКЕ ЛИГЕ група “Подунавско-шумадијска” која се
одржава ___.02.2020 год.

ФК „ ___________________________“ из _______________________

НАПОМЕНА: попуњени евиденциони лист предати пре почетка рада Скупштине.

ПРИСУТАН НА КОНФЕРЕНЦИЈИ КЛУБОВА

_____________________________
/потпис представника клуба/

КАРТОН КЛУБА____

1. Име клуба …………………….................
___________________________,
Поштански број, место....................
___________________________
ЕМејл
_____________@____________,
Обавезно унету E-Mej адересу клуба , Хвала !/
Улица и број
___________________ бр._____,
Телефонски број у клубу
__0___/______________________
2. Назив фудбалског игралишта............... ___________________________,
4. Боја дресова.. (Омладинци)
-“-

.. (Кадети)

___________________________,
__________________________

… (Пионири)
5. Дан и време одигравања утакмице,
.
.
(Омладинци)
-“..(Кадети)

__________________________

__________________________,
__________________________,

… (Пионири)
6 Председник клуба...................................

__________________________,
___________________________

- телефон…………………............................

__06 /_____________________

E-Mejl

___________@____________

/Обавезно унету Е-Меј адересу, Хвала !/
7. Контакт особа клуба за млађе селекције. ___________________________
- телефон

………................................

___06 _/____________________

E-Mejl

____________@____________

/Обавезно унету E-Меј адересу , Хвала !
Напомена: - ДОСТАВА ОВОГ ДОКУМЕНТА КЛУБА ЈЕ ОБАВЕЗНА.
- КЛУБ ДОСТАВЉА ОВАЈ ОБРАЗАЦ СА УНОСОМ СВИХ ПОДАТАКА И ПОТПИСОМ ДОКУМЕНТА.

. ФУДБАЛСКИ САВЕЗ

РЕГИОНА

ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
-Извршном одбору
КРАГУЈЕВАЦ

// ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ФСРЗС
(такмичарскa 2019/2020 године,јесењи део)
Након одлуке Извршног одбора ФСРЗС и мог именовања за обављање одговорне функције
Директора лига Млађих категоријама ФСР Западне Србије приступио сам благовремено
припреми и реализацији свих обавеза како би јесењи такмичарски део/јесен 2019/ текао са што
мање неспоразума , имајући у виду ,број лига, клубова и лица која учестујy њима/судије, делегати,
играчи, тренери, лекари, представници, председници и други/.
У договору са канцеларијом Савеза а уз сарадњу са референта за такмичење млађих
категорија ФСРЗС Синише Брадоњића организоване су конференције клубова:
-Прве Омладинске и Кадетске лиге ФСРЗС одржане 08.08.2019 године у
Крагујевцу/сала хотела Шумарице/ са почетком у 13,00 часова.
- Пионирске лиге група „Шумадијско-Рашка“ФСРЗС одржане дана 08.08.2019. године
Крагујевцу /сала хотела Шумарице/ са почетком у 15 часова.
-Друге Омладинске,Кадетске и Пионирске лиге група“Подунавско- Шумадијска“ФСРЗС
одржане дана 01.08.2019 године у Конференцијској сали Градске Општине Костолац са
почетком у 18 часова.
-Друге Омладинске ,Кадетске и Пионирске лиге ФСРЗС група „Западно- Моравска“
одржана дана 09.08.2019 године у сали Фудбалског клуба „Металац“ у Горњем
Милановцу са почетком у 12 часова.

-Друге Омладинске,Кадетске и Пионирске лиге ФСРЗС група „Колубарско- Мачванска“
одржане дана 26.07.2019 године у Ваљеву ,сала Спортског центра „Валис“ са поћетком у 18 часова
са следећим :

Дневиним редом:

1.Отварање конференције и утврђивање броја присутних овлашћених
представника клубова.
2.Упознавање клубова са саставом лига за такмичарску 2019/2020 годину..
3.Информације клубовима:
-Извод из Пропозиција и Одлука за такмичење у лигама млађих категорија
ФСРЗС за такмичарску 2019/2020 годину.
-Календар такмичења
-Трошковник савеза
-Инокосни орган за вођење такмичења у такмичарској 2019/2020 год.
4.Извлачење такмичарских бројева за такмичарску 2019/2020 год.
5.Текућа питања
После завршених конференција клубова одржани су и кратки,убрзани семинари
службених лица односно делегата са посебне листе млађих категорија.
Циљ семинара је да се делегати упознају са променама Правила фудбалске игре и упуте
на Пропозиције такмичења млађих категорија ФСРЗС,ради боље
успешности
обављања њихових дужности.
Дана 13.08.2019 год.са почетком у 18 часова,Баљевац Мотел „Рудар“
делегати ФС Града Крагујевца,Рашког округа и Северно Митровачког округа.
Дана 15.08.2019 год. са почетком у 18 часова,Горњи Милановац сала ФК Металац
делегати,ФС Моравичког и ФС Златиборског округа.
Дана 20.08.2019 год. са почетком у 18 часова,Топола,сала Скупштине Општине
делегати,ФС Шумадијског,ФС Подунавског и ФС Браничевског округа.
Дана 23.08.2019 год. са поћетком у 18 часова,Ваљево,сала Спортског центра
„Валис“ делегати,ФС Колубарског и ФС Мачванског округа.

Након извршених припрема кренуло се у такмичење по већ усвојеном календару за
јесењи део такмичарске 2019/2020 године.

- Прва Омладинска и Кадетска лига 17/18.08.2019 год
- Друга Омладинска 31.08/01.09.2019,Кадетска и Пионирска лига 17/18.08.2019,група
„Колубарско-Мачванска“.
- Друга Омладинска 07/08.09.2019,Кадетска 24/25.08.2019, и Пионирска лига
17/18.08.2019 године,група „Подунавско –шумадијска“.
- Друга Омладинска 07/08.09.2019,Кадетска 31.08/01.09.2019, Пионирска
лига,17/18/08.2019 група„Западно-Моравска“.
- Пионирска лига, група „Шумадијско – Рашка“17/18.08.2019 год.
.Током такмичења долазило је до тога да буде и одступања од истог померајући
термине одигравања/болест играча,заузетост терена,сагласност клубова/. У
комуникацији са клубовима и службеним лицима успешно смо превазилазили
текуће неспоразуме и у складу с Пропозицијама их решавали.
Принцип делегирања службених лица/судија/ одвијао се отежано из разлога
чекања свих лига ФС Србије и сазнања о заузетости судија ФСРЗС на њима као и
делегирање зонских лига ФСРЗС. Недостатак довољног броја судија попуњаван је
са окружних лига углавном за такмичење Пионирских селекција.
Делегирање зонских лига,молим да буду достављена канцеларији Савеза до
уторка.Поштовање дана остављало би ми више простора да исто завршим и
правовремено објавим.Службена лица делегирна су претежно из места одигравања
или њему најближа/Друга Омладинска,Кадетска и Пионирска/.Судије Супер
лиге,Прве и Српске група „Запад“ делегиране су углавном на прву Омладинску и
Кадетска лигу из других места у односу на одигравање
Што се тиче делегирања делегата није било проблема,има их довољан
бројм,углавном дужност су обављали у месту одигравања.У свим делегирањима
вођена је брига о трошковима клубова.
Током такмичења уочена су одређена неодговорна понашања појединаца како судија такође
и делегата/касни откази,замена утакмица без одобрења директора,касно слање
извештаја,уплата такси, потцењивање утакмица,кршење кодекса понашања. Најдрастичнији
пример догодио се на утакмици Друге кадетске лиге „Подунавско-Шумадијске“ Ф.К. Млади
Борац- Ф.К.Рудар /Ст/ када је судијски тим својим неодговорним понашањем,рушио углед
ФСРЗС и ССОС.Сва тројица дисциплински су санкционисани забраном вршења дужности у

трајању од четири месеца. На предстојећим семинарима пред почетак пролечног дела
првенства још једном ће службена лица бити упозорена, упућена на њихове обавезе.
Од хиљадусточетрдесетпет одиграних утакмица само мали број је:
Ожалбоване:Прва Омладинска лига ФК Нови Пазар-ФК Борац 1926,Пионирска лига група
„Западно-Моравска“ ФК Будућност,Ариље-ФК Борац 1926,Чачак/право наступа играча/.Трајно
прекинута,Пионирска лига група „Колубарско-Мачванска“ ФК Мачва-ФК Санрајс /напуштање
терена од стране играча и руковотства гостију/.Није одиграно: Друга Кадетска лига група
„Западно-Моравска ФК Црнокоса,Косјерић-ФК Златар,Нова Варош и група „ПодунавскоШумадијска“ ФК РСК,Раброво-ФК Млади Борац- Велико Орашје/неоправдан недолазак на
утакмицу од стране гостију/.Одложена: Друга Кадетска лига група „Подунавско-Шумадијска“ ФК
Рудар/Ст/-ФК Раднички 1923/Кг/ одиграће се седам дана пре почетка пролећног дела/.и неколико
завршено пре истека регуларног времена због недовољног броја играча.
Овом приликом скрећем пажњу и клубовима на прецизнију евиденцију
дисциплинских мера/жути картон,право наступа/ како би избегли санкције и
губљење утакмице по службеној дужности.Уочени су и такви пропусти.
ПРВАЦИ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА ПО ЛИГАМА:

*

-Прва Омладинска лига

Ф.К.МАЧВА-Шабац

-Прва Кадетска лига

Ф.К.БОРАЦ 1926-Чачак

-Пионирска „Шумадијско-Рашка“

Ф.К. АПОЛОН – КраљевО

-Друге Омладинске“Зап-Моравска“

Ф.К.БИП-Чачак

-Друга Кадетска „Зап.-Моравска“

Ф.К.БИП - Чачак

-Пионирска „Западно-Моравска“

Ф.К.СЛОГА-Пожега

-Друга Омладинска „Под.-Шумадијска“

Ф.К.МОРАВА- Велика Плана

-Друга Кадетска „Под.-Шумадијска“

Ф.К.РАДНИЧКИ 1923-Крагујевац

-Пионирска „Подунавско-Шумадијска“

Ф.К.СМЕДЕРЕВО 1924-Смедерево

-Друга Омладинска Кол.-Мачванска“

О.Ф.К.ШАБАЦ-Шабац

-Друга Кадетска „Кол.-Мачванска“

Ф.К.РАДНИЧКИ-Ваљево

-Пионирска „Колубарско-Мачванска“

О.Ф.К.ШАБАЦ-Шабац

На крају овог мог кратког извештаја о раду упућујем Вас на сајт Савеза где се
можете упознати са свим одлукама и детаљима везаним за такмичење млађих
категорија ФСРЗС такмичарске 2019/2020 године.
Дозволио бих себи да похвалим и у овој години овакву организацију такмичења млађих
категорија убеђен из мени доступних сазнања да ће мо у будућности моћи да се похвалимо
играчима,судијама,делегатима и спортским радницима из нашег Савеза који ће кроз ово
такмичење стићи до виших и највиших степена такмичења,
Сарадња са канцеларијом ФСРЗС на професионалном нивоу.
У прилогу табеле свих дванаест лига млађих категорија такмичарске 2019/2020
године,јесењи део.

С, поштовањем

Директор лига Млађих категорија
Срећковић Милован,ср

-

На основу одредаба члана 43. Статута Фудбалског савеза региона Западне Србије и члана 6.
Пропозиција за првенствене утакмице лигаМлађих категорија, Извршни одбор ФСР Западне
Србије на седници одржаној 24.12.2019.г донео је следећу:

ОДЛУКУ
О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ЗА ТАКМИЧАРСКУ
СЕЗОНУ 2019/20. – пролећни део Пролећни део Такмичарске ,2019/2020.гпочиње,
07.06.2020.марта, године по следећем распореду

18. коло:

14/15.март .

14,30 ч

19. коло:

21/22.март

14,30 ч

20. коло:

28/29.март.

15,30 ч

21. коло:

04/05.април.

15,30 ч

22. коло:

11/12.април.

16,00 ч

23. коло:

15.април(среда)

16,00 ч

24. коло:

18/19.април.

16,00 ч

25.коло:

25/26.април

16,00 ч

26. коло:

02/03.мај

16,30 ч

27. коло:

09/10.мај

16,30 ч

28. коло:

13.мај (среда)

16,30 ч

29. коло:

16/07.мај

17,00 ч

30. коло:

23/24.мај

17,00 ч

У зависности од броја клубова у лигама примењиваће се овај Календар, као
и обавеза савеза о термину завршетка такмичења.
Термини за Бараже првака Пионирских лига: 27.05, 31.05. год.

ИЗВРШНИ ОДБОР
Б. Стојаковић,председник,ср

-

ТРОШКОВНИК САВЕЗ

Трошковник Савеза за прву половину 2020. години остао је непромењен у односу на
трошковник из друге половине 2019. Године.

*/*-ОБАВЕЗНИ СЕМИНАРИ ТРЕНЕРА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

/*Обавештавамо Вас да је на седници Секретаријата ОФТ ФСРЗС одржаној
дана 12.02.2020 год. донета одлука о одржавању ( и распореду ) обевезних
семинара за тренере млађих категорија које се такмиче на региону западне
Србије
Семинари ће се одржати по следећем редоследу :

Млађе категорије:
09.03.2020 Шабац---------------------- 15:00 ( центар за стручно
усавршавање – Летњиковац )

16.03.2020 Петровац на Млави ---- 15:00
23.03.2020 Бајина Башта--------------15:00 ( сала Скупштине општине
Бајина Башта-ул Душана Вишића бр.28

30.03.2020 Крагујевац-------- ------- 15:00 ( Хотел Шумарице )

ИЗВРШНИ ОДБОР
ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Бранко СТОЈАКОВИЋ,председник,ср

