Одбојкашки савез Војводине
Регистрациони и такмичарски орган

УПУТСТВО ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
ЧЛАНОВА ЕКИПА ПРВЕ И ДРУГЕ ВОЈВОЂАНСКЕ
ЛИГЕ 2017/2018.

1.

2.

3.

ТЕРМИНИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ:
1.1.

У РЕДОВНОМ РОКУ:
Према објављеном распореду а најкасније 24 часа пре одигравања
прве утакмице.

1.2.

У ТОКУ ТАКМИЧЕЊА:
Закључно са последњом утакмицом.

МАКСИМАЛАН БРОЈ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ЧЛАНОВА ЈЕДНЕ ЕКИПЕ:
2.1.

За играче-ице 20

2.2.

За тренере 3

2.3.

За статистичаре 2

2.4.

За лекаре 2

2.5.

За физиотерапеуте 2

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ У РЕДОВНОМ РОКУ:
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Попуњен, потписан и печатом клуба оверен један формулар
"ПРИЈАВНИ СПИСАК ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИГРАЧА" (Формулар ВЛ01)
Попуњене, потписане, печатом клуба оверене и са ЗАЛЕПЉЕНИМ
СЛИКАМА ЛИЦЕНЦЕ за играче-ице;
Попуњене, потписане и са ЗАЛЕПЉЕНИМ СЛИКАМА ЛИЦЕНЦЕ за
чланове стручног штаба
На
увид
оверене
за
2017/2018.
годину
ТАКМИЧАРСКЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ. На лиценце имају право само играчи/це које имају
оверене такмичарске легитимације за 2017/2018 или оверен Уговор о
уступању. Клубови одговарају за списак играча/ца које су пријавили за
лиценцирање, а уколико се утврди да неко није имао право да буде
лиценциран све утакмице те екипе се региструју службеним резултатом
и покреће се дисциплински поступак.

3.4.
3.5.

4.

Највише три играча-ице могу бити уступљени од стране других
клубова
Највише четири играча-ице могу имати двојну лиценцу старости до 18
година за Прву Војвођанску лигу, док за Другу Војвођанску лигу могу
имати највише до 16 година. Играчи-це које ће имати двојну лиценцу
морају се лиценцирати пред почетак такмичења и накнадне промене
нису могуће.

3.6.

Спискове особа, које имају право да буду лиценциране као тренери или
статистичари, доставља директно УОТВ.

3.7.

За нове лекаре и физиотерапеуте ПОТВРДЕ Медицинске комисије о
испуњавању критеријума
за
обављање
посла
лекара
или
физиотерапеута

3.8.

Потврда о уплати »ТАКСЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ« за такмичарску
2017/2018. годину. Такса се уплаћује на рачун ОСВ 310-6324-59.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ У ТОКУ ТАКМИЧЕЊА:
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Попуњен, потписан и печатом клуба оверен један формулар
"ПРИЈАВНИ СПИСАК ЗА НАКНАДНО ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИГРАЧА"
(Формулар ВЛ-02)
Попуњене, потписане, печатом клуба оверене и са ЗАЛЕПЉЕНИМ
СЛИКАМА ЛИЦЕНЦЕ за играче-ице;
Попуњене, потписане и са ЗАЛЕПЉЕНИМ СЛИКАМА ЛИЦЕНЦЕ за
чланове стручног штаба
На
увид
оверене
за
2017/2018.
годину
ТАКМИЧАРСКЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ. На лиценце имају право само играчи/це које имају
оверене такмичарске легитимације за 2017/2018 или оверен Уговор о
уступању. Клубови одговарају за списак играча/ца које су пријавили за
лиценцирање, а уколико се утврди да неко није имао право да буде
лиценциран све утакмице те екипе се региструју службеним резултатом
и покреће се дисциплински поступак.

4.5.

Највише три играча-ице могу бити уступљени од стране других
клубова

4.6.

Спискове особа, које имају право да буду лиценциране као тренери или
статистичари, доставља директно УОТВ.

4.7.

За нове лекаре и физиотерапеуте ПОТВРДЕ Медицинске комисије о
испуњавању критеријума
за
обављање
посла
лекара
или
физиотерапеута

4.8.

Потврда о уплати »ТАКСЕ ЗА НАКНАДНО ЛИЦЕНЦИРАЊЕ« за
такмичарску 2017/2018. годину на рачун ОСВ 310-6324-59, са обавезним
позивом на број 2017/2018: 1.000,00 динара по члану екипе.
.

5.

6.

СТОРНИРАЊЕ ИЗДАТИХ ЛИЦЕНЦИ:
5.1.

За играче-ице:
5.1.1.
Аутоматски приликом преласка играча-ице у други клуб у
Посебном прелазном року
5.1.2.
Аутоматски приликом издавања сагласности играчу-ици за
одлазак у иностранство
5.1.3.
Аутоматски закључењем Посебног уговора о уступању играчаице другом клубу
5.1.4.
Писменим споразумом клуба и играча-ице

5.2

За чланове стручног штаба:
5.2.1.
Аутоматски приликом лиценцирања за други клуб
5.2.2.
Одлуком клуба

НАДЛЕЖНОСТ:
6.1.

ЧЛАНОВЕ ЕКИПА ПРВЕ И ДРУГЕ ВОЈОВЂАНСКЕ ЛИГЕ лиценцира
Такмичарска комисија Одбојкашког савеза Војводине.

6.2.

Адреса канцеларије ОСВ: Масарикова 25, 21000 Нови Сад,

6.3.

Радно време Такмичарске комисије за лиценцирање чланова екипа у
редовном року и у току такмичења је радним даном од 09,00 до 16,00
часова

6.4.

Предвиђено време за лиценцирање чланова једне екипе је 60 минута
Распоред за лиценцирање екипа са одговарајућим форумларима ће
бити објављен и благовремено достављен клубовима.

Нови Сад, септембар 2017. године
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА ОСВ

