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ФУДБАЛ
КОНФЕРЕНЦИЈА КЛУБОВА СРПСКЕ ЛИГЕ „ИСТОК „ У ТРСТЕНИКУ
НА СТАРТУ РАДНИЧКИ (П) – ТРСТЕНИК ППТ
ТРСТЕНИК – Фудбалски клуб Трстеник и Савез спортова били су одлични
домаћини и организатори Конференције клубова Српске лиге „Исток“. Седници,
која се одржала у већници Народног универзитета, су присуствовали
представници свих клубова. Председавао је председник Конференције Миодраг
Величковић, а у раду су учествовали Благоје Милошевић, генерални секретар
ФСРИС, подпредседник Драгиша Бинић, комесар за такмичење Драгиша Илић,
комесар за суђење Српске лиге „Исток“ Горан Лападатовић и Мирослав
Стаменковић, дисциплински судија ФСРИС.
Радило се врло ефикаасно по свим тачкама дневног реда, без дискусија
представника клубова, усвојени су једногласно сви извештаји. Седница би
сигурно трајала мање од сат и по, да на почетку представници Мораве 1918 из
Ћуприје нису захтевали да се у дневни ред уврсти и питање одлуке да се клуб
због неправилне пре(регистрације) пресели у најнижи степен такмичења.
Представнику Мораве Радиши Милошевићу образложење је дао Драгиша
Бинић, подпредседнк ФСРИС, истакавши да Конференција клубова није
надлежна да решава овај проблем и да по добијању одлуке могу да упуте
жалбу и евентуално наредну сезону наставе уместо параћинског Јединства.
За председника Конференције поново је изабран Миодраг Величковић.
Усвојен је календар такмичења и извучени такмичарски бројеви за сезону
2013/14, која почиње 18. августа. Пре жреба представници неколико клубова
замолили су да им се унапред одреде домаћинство, односно гостовања, што је
скоро једногласно прихваћено. Хајдук Вељко је тражио број један, јер на
пролеће планира радове на игралишту, а Синђелић број девет и два узастопна
гостовања из истих разлога. Копаоник је затражио да прво коло буде домаћин, а
Трговачки гост.
Такмичарски бројеви тимова за наступајућу сезону су: 1 Хајдук Вељко,
2 Раднички (Пирот), 3 Копаоник, 4 Моравац (Мрштане), 5 Раднички (Свилајнац),
6 Цар Константин, 7 Ђердап, 8 Слога (Деспотовац), 9 Синђелић, 10 Тимочанин,
11 Моравац (Предејане), 12 Трговачки, 13 Житорађа, 14 Дубочица, 15 Трстеник,
и 16 Јединство (Параћин).
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