КУГЛАШКИМ КЛУБОВИМА
СРБИЈЕ
( регистрациони центар Београд )

Предмет:

ПРЕЛАЗНИ

Београд, 02. 06. 2021. године
Број: 087/21

РОК

Продужење регистрације играча за такмичарску 2021/2022. годину,
(регистрација играча који прелазе у други клуб и регистрација нових играча који
се први пут региструју) - Регистрација клубова - чланарина

Поштовани,
Обавештавамо вас да се прелазни рок одржава од 10. до 30. јуна 2021. године. (Члан 18
Правилника о регистрацији). У том периоду вршиће се продужење регистрације клубова и
лиценцирање играча за такмичарску 2021/2022. годину .
Сходно члану 38. став 9. Статута КСС и члану 3. став 2. Регистарционог правилника КСС,
Управни одбор КСС на редовној седници одржаној дана 27. 06. 2020. године донео је одлуку да
висина чланарине, односно продужење регистрације клуба и лиценцирање играча износи
15.000,00 динара с тим што се на рачун регионалног савеза којег је клуб члан по уплаћеној
чланарини врши повраћај у износу од 4.500,00 динара по клубу. Клубови који не измире обавезу
плаћања чланарине до 30. јуна 2021. године, касније плаћена чланарина износи 18.000,00
динара (Одлука УО КСС од 27. 06. 2020. године).
Клубови који не доставе спискове за лиценцирање играча и њихове такмичарске
књижице до краја прелазног рока (30. јун 2021. године), за накнадно достављање списка и
такмичарских књижица плаћају казну у износу од 500,00 динара по такмичарској књижици
играча са накнадно достављеног списка. (Одлука УО КСС од 27. 06. 2020. године).
У прелазном року на двојну регистрацију могу се регистровати играчи старосне
категорије јуниора рођених 01.07.1998. године и млађи. (Одлука УО КСС од 27. 06 .2020. године).

Продужење регистарције клуба за такмичарску 2021/2022. годину врши се на
приложеном обрасцу обавезно у три примерка.
Издавање нове такмичарске легитимације износи 200,00 динара.
(Играчи који мењају стару такмичарску легитимацију новом такмичарском легитимацијом
обавезни су доставити фотографију не старију од 6 месеци).
Уплату чланарине извршити на текући рачун Савеза: 205-21646-43. Куглашки савез
Србије, Обилићев венац 4, Београд (доказ о уплати чланарине обавезно приложити приликом
продужења регистрације). (рачун у прилогу дописа).
Клубови који до дана подношења документације за регистрацију у оквиру прелазног
рока (10-30.06.2021) не измире дуговања неће моћи да продуже регистрације својих играча
за наредну такмичарску сезону до коначног измирења дугова. (одлука УО КСС).
Сву потребну документацију за продужење регистрације можете донети лично у
канцеларију савеза или послати поштом (не касније од 30. јуна 2021. године) на адресу:
Куглашки савез Србије
Обилићев венац 4/2
11000 Београд

С поштовањем,
РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА КС СРБИЈЕ

Регистарциони центар Београд

