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Члан 1.

На основу Статута Удружења клубова кошаркашке лиге Србије
и Пропозиција такмичења делегате делегира директор такмичења, у
складу са овим Правилником који је донело Председништво УККЛС на
својој седници дана 22. 09. 2015.године у Београду.

Члан 2.

Директор такмичења по потреби организује одговарајуће тестирање
делегата  и  утврђује  предлог  листе  делегата  за  предстојећу
такмичарску  сезону. Председништво  УККЛС  усваја  коначну  листу
делегата.

Члан 3.

Делегати се делегирају понедељком или уторком за утакмице које се
играју субота/недеља,  а  понедељком  за  коло  које  се  игра
среда/четвртак.

Члан 4.

Јединствена листа делегата прави се са именом и презименом.

Члан 5.

За сваку утакмицу КЛС делегира се по један делегат.  
Члан 6.

Директор  такмичења  пред  свако  коло  добија од  делегата
информацију  о  њиховој  евентуалној  заузетости кроз  ангажовање у
оквиру  ФИБА,  УЛЕБ,  АБА  Ј.Т.Д. такмичења  која  имају  приоритет  у
односу на КЛС. Сва остала међународна такмичења немају приоритет
у  односу  на  КЛС.  Делегати  имају  право  избора  о  чему  морају  да
обавесте  директора  такмичења.  Директор  је дужан  да  води
евиденцију  о заузетости делегата у међународним такмичењима и
њиховој спречености за ангажовање у КЛС. 

Члан 7.

Директор  такмичења  дужан је да  за  делегате  води  преглед
ангажовања по колима КЛС како би се могла сагледати равномерна
заступљеност сваког делегата у утакмицама КЛС.



Члан 8.

Директор  такмичења  предлажe  Председништву  УККЛС евентуално
ревидирање листе делегата.

Члан 9.

Директор  такмичења  је  обавезан да  се  стриктно  придржава
принципа  датих  у  овом  Правилнику  без  права  на  било  какав
компромис са било ким и било којим ауторитетима. Обавезан је да
стално извештава Председништво УККЛС.

Члан 10.

При  делегирању делегата  не  постоји  градска  неутралност  и  сви
делегати  могу бити делегирани за све утакмице КЛС.

Члан 11.

Делегирање се у принципу врши за једно коло.

Члан 12

Тумачење, измене и допуне овог Правилника су у надлежности 
Председништва УККЛС.

У Београду,06.09.2022. године                   
Председник УККЛС
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