ФУДБАЛСКИ САВЕЗ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА
ЧАЧАК
Број: 02-08/2021

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР.02-08/2021
Записник са седнице Коnференције клубова Моравичке окружне лиге за такмичарску 2021/2022
годину, одржане 06.08.2021. године у ресторану „Два Јелена“ у Љубићу са почетком у 17 часова.

РАДНИ ДЕО СЕДНИЦЕ
Присутни: Председник, Бошковић Драшко, Јевремовић Звонко ген. секретар, Давидовић Петар
комесар за такмичење, Бојовић Иван комесар за суђење, секретар, Ђоковић Милован
Седници присуствовали и администратори испред ФСМО за КОМЕТ систем и то:
Кнежевић Мирко и Поповић Јовица
Представнике клубова поздравио је генерални секретар ФСМО Јевремовић Звонко, који је
констатовао да седници присуствује 17 представника клубова, одсутан представник ФК „Напредак“ –
Сврачковци, представник ФК „Слатине“ – Слатина и ФК „Рудар“ – Бресница. Такође пожелео
успешан рад конференције и замолио присутне за коментаре по основу новог Комет система за даље
такмичење, као и максималне и коректне сарадње и међусобно уважавање клубова у предстојећем
јесењем делу првенства такмичарске 2021/2022

Присутни представници клубова група „ЈУГ“ (10)
1. Спартак
2. Слатина
3. Јединство
4. Овчар
5. КЕЈ
6. Воћар
7. Горушица
8. Прилике
9. Морава
10. Драгачево

Трнава
Слатина- (није присутан)
Пухово
Марковица
Чачак, (нови члан)
Котража
Вича, (нови члан)
Прилике
Катрга
Гуча

Присутни представници клубова група „СЕВЕР“ (10)
1. Јединство
2. Шумадија
3. Младост
4. Напредак
5. Озрем ПМХ
6. Рудар
7. Доња Врбава
8. Задругар
9. Ракова
10. Орловац

Горња Горевница
Брђани (нови члан)
Прељина
Сврачковци (није присутан)
Озрем
Бресница, (није присутан)
Доња Врбава
Доња Трепча
Ракова
Мрчајевци

ДНЕВНИ РЕД
1. Отварање Конференције и избор председавајућег Конференције за такм. 2021/2022
2. Утврђивање састава, учесника првенства обе групе за такм. 2021/2022
3. Упознавање представника клубова о календару такмичлења
4. Утврђивање термина, места одигравања утакмица, време и боја дресова и извлачење
такмичарских бројева
5. Остала питања
Дневни ред је једногласно усвојен.
1. После утврђеног броја присутних представника клубова, прешло се на избор Председника
конференције клубова за обе групе. Након предлога више клубова, једногласно је изабран гдин Петровић Драган из Марковице.
2. У достављеном материјалу за ову седницу предочене су састави обе групе клубова „ЈУГ“ и
„СЕВЕР“ како то налажу Пропозиције такмичења коју је ИО ФСМО једногласно усвојио за
такм. 2021/2022 годину и као такве једногласно усвојене и на Конференцији клубова
3. Утврђен је календар такмичења окружне Моравичке лиге који је ИО ФСМО усвојио, да
превенство почне 21/22.08.2021. године а завршава се 21 новебра. Игра се трокружно, стим
што се након 18 одиграних кола, прави нови распоред (бергер) по пласману од 1 до 10
Прваци група играју „бараж“ утакмицу за пролаз у виши степен а последње пласиране екипе
из обе групе иду у нижи степен такмичења
4. Извучени су такмичарски бројеви за наступајуће првенство код обе групе са терминима и
местом одигравања као и утврђеним бојама у којима ће клуб наступати.
5. Под тачком остала питања још једанпут је указано на донету одлуку ФСС о обавезном новом
КОМЕТ систему који се мора користити у такмичењу. За то су ангажовани испред ФСМО и
нови ткз. Администратори као помоћ у клубовима за решавање одређених проблема током
такмичења.
-

КНЕЖЕВИЋ МИРКО тел. 066/01-67-89
ПОПОВИЋ ЈОВИЦА тел. 060/635-52-02

Такође присутнима се обратио и председник ФСМО пожелевши свима успех на спортском пољу
у фер и коректној борби и да најбољи на крају оствари жељени циљ а то је борба у „баражу“ за
пролаз у виши степен такмичења.
На крају се након дискусија и поздравних речи приступило подели по једне лопте од стране
ФСМО свим клубовима окружне сениорске лиге за такм. 2021/2022 годину, као и заједничке вечере
након завршетка конфренције.
Конференција клубова завршила рад у 19,00 часова
Моравичка окружна лига

