ИНФОРМАЦИЈА
И ЗАКЉУЧЦИ СА РАДНОГ САСТАНКА ДИРЕКТОРА
МИНИ-МАКСИ ФУДБАЛСКИХ ЛИГА СРБИЈЕ
2013-2014.
одржаног 12.октобра 2013. године (СУБОТА), са почетком у 11,00 часова, у сали
Градске скупштине у КРАГУЈЕВЦУ.
Технички организатор конференције: ММФЛ Крагујевац
Домаћин: Живадин Миленковић, директор ММФЛ Крагујевац
Присутни:
1.Маријан Менићанин, директор ММФЛ Србије
2.Љубодраг Станић, заменик директора ММФЛ Србије
3. Владица Тошић, координатор региона Источна Србија
4. Владимир Цвјетићанин, директор ММФЛ Београд
5. Вукосав Кукић, координатор у ММФЛ Београд
6. Никола Клинац, веб администратор ММФЛ Србије
7. Милан Трнинић, директор ММФЛ Нови Сад
8. Зоран Ђорђевић, заменик директора ММФЛ Нови Сад
9. Владимир Ћуић, директор ММФЛ Зрењанин
10.Мирослав Стаменковић, директор ММФЛ Нова Пазова
11.Драган Зечевић, директор ММФЛ Кикинда
12.Иван Тасић, директор ММФЛ Смедеревска Паланка
13.Иван Митић, директор ММФЛ Крушевац
14.Дарко Филиповић, директор ММФЛ Врање
15.Вукомир Перић, директор ММФЛ Бор
16.Мирослав Миловановић, директор ММФЛ Ваљево
17.Братислав Живановић, директор ММФЛ Велика Плана
18.Владимир Чавић, директор ММФЛ Топлица
19.Сретен Кенић, директор ММФЛ Апатин
20.Горан Кецман, ММФЛ Апатин
Одсутни:
1.Душан Трпевски – ММФЛ Београд – оправдано
(јавити се директору лиге БГД око информација и задужења – до 20.10.)
2.Душан Кошутић – ММФЛ Угриновци – оправдано
(до 25.10.доставити информацију директору лиге Србије да ли иде лига Угриновци у
сезони 2013-2014)
3.Дејан Поточан – ММФЛ Вршац – оправдано
4.Јарослав Павлишин – ММФЛ Суботица
5.Петар Перовић – ММФЛ Врбас
(до 25.10.доставити информацију директору ММФЛ Србије да ли иде лига Врбас у
сезони 2013-2014)
6.Јован Вукчевић – ЖММФЛ – оправдано
7.Бајро Жупић – ММФЛ Нови Пазар – оправдано
(контактирати Љубодрага Станића најкасније до 20.10.)

8.Игор Уљаревић – ММФЛ Косовска Митровица
– оправдано (контактирати Љубодрага Станића најкасније до 20.10.)
9.Владан Перашевић – ММФЛ Обреновац – оправдано
(контактирати Љубодрага Станића најкасније до 20.10.)
10.Немања Данчетовић-ММФЛ Ниш – оправдано
(контактирати Владицу Тошића најкасније до 20.10.)
11.Горан Васић-ММФЛ Пирот
(контактирати Владицу Тошића најкасније до 20.10.)
12.Немања Ивановић-ММФЛ Лазаревац-оправдано
(конктактирати Љубодрага Станића најкасније до 20.10.)
13.Дејан Поповић – ММФЛ Краљево-оправдано
(конктактирати Љубодрага Станића у вези даљње активности у региону и на лигама)

11,00-11,30 – Прес конференција – званична најава сезоне 2013-2014
• Маријан Менићанин, директор ММФЛ Србије
• Љубодраг Станић, заменик директора ММФЛ Србије
•

Представници Града Крагујевца:
1. Јован Павловић Бојаџић – заменик градоначелника за спорт
2. Никола Фржовић – секретар КМФ ''Економац'' Крагујевац

•

Представници ФС Србије:
1. Слободан Пејовић – директор Сектора за развој ФСС
2. Проф.др Воја Милосављевић – члан Омладинске комисије ФСС
3. Саша Голубовић – координатор БФ ФС Региона Западна Србија

11,30 – 14,30 - Радни састанак

АНАЛИЗА СЕЗОНЕ 2012-2013
-рекордна сезона по броју учесника: 902 екипе и 10000 играча
-од стране УЕФА Љубодраг Станић, заменик директора ММФЛ Србије
награђен бронзаном плакетом од стране УЕФА у категорији лидера
базичног фудбала
-

Веб администратору ММФЛ Србије Николи Клинцу је од стране директора
ММФЛ Србије уручена плакета за сарадњу и допринос разоју Мини Макси
лиге Србије

- не објављивати јавно и званично класичне резултате и табеле, нема листе
стрелаца, инзистирати на фер плеј обрасцу и табели која садржи фер плеј
коефицијент која се може објављивати, као и етичким кодексима за све учеснике
а све у сврху смањења тензија према деци од стране родитеља, резултата ...

- испоштовати одлуке о суспензији појединаца и екипа због неспортског
понашања и непоштовања пропозиција у претходној сезони:

*дуговања имају ММФЛ Пожаревац и ММФЛ Врбас
*ФК ''Срем''Јаково, - нема право учешћа на регионалним и завршним
турнирима у сезони 2013-2014
*ФК ''Ударник'' Лозовик'' – нема право учешћа нма регионалним и завршним
турнирима у сезони 2013-2014
*Дарко Пајовић, тренер ФК ''Форца'' Нови Београд
– забрана вршења свих функција на Мини Макси лигама у сезони 2013-2014
* Играч Дамјановић Лазар ГФК Јасеница 2011 нема право на 2 утакмице у
сезони 2013-2014 због искључења на утакмици регионалног купа у Новом
Пазару

ПРИПРЕМА ЗА СЕЗОНУ 2013-2014
14.сезона Мини Макси лиге Србије
-

ПРОПОЗИЦИЈЕ И ПРАВИЛА ИГРЕ
(достављају се у прилогу у коначној верзији)
Препоручује се експериментално увођење ''Игрице'' као саставног дела утакмица у
свим лигама на бази искуства ММФЛ Београд из претходне сезоне (концепт у
прилогу).

-

КАЛЕНДАР ЗА СЕЗОНУ 2013-2014 (доставља се у прилогу)
*најважније измене:
- СЕЛЕКТИВНЕ УТАКМИЦЕ по регионима од 15.12.2013.-26.01.2014.
(одређује се састав селекције региона за наступ на Мини макси купусви који не буду одређени у селекцију региона добијају позив за
учешће на регионалним Мини Макси камповима)
- МИНИ МАКСИ КУПОВИ РЕГИОНА (наступају селекције региона)
– 01/02.02.2014.
(учесници ових купова добијају позив за Мини Макси камп 'Србија''

-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА регионална Зимска ММФЛ Западне Србије
за годишта 2001 и старије

-

МИНИ МАКСИ ТУРНИР ПРИЈАТЕЉСТВА
После одигравања Мини Макси купова региона као и кампова одредиће се
селекције ММФЛ Србије и регионалне селекције које ће учествовати на
ревијалним и пријатељским сусретима са селекцијама из држава окружења и
другим са одговарајућим узрастом

-

ЗАВРШНИ ТУРНИРИ
Завршни турнири ће се организвати у најбољим условима што се тиче објеката
и квалитета организације без обзира на регион, тако да у једном граду-региону
може бити организовано и више турнира у једном викенду или на начин како
ће се то регулисати Инструкцијом директора ММФЛ Србије.
Све лиге ће имати могућност конкурисања за организацију а биће изабрани
најбољи по наведеним критеријумима.
За завршне турнире за првака Србије и регионалнен турнире уводи се
функција комесара турнира – делегата који ће бити делегиран од стране
директора ММФЛ Србије и комесара-делегата регионалних турнира које
делегира регионални координатор на територији чије надлежности се
организује турнир.

-

Та службена лица могу бити и са територије другог региона и биће им
обезбеђена дневница и путни трошкови.

-

Награде на свим завршним турнирима (град, регион, Србија) морају бити
набављани у складу са Одлуком директора ММФЛ Србије уз претходно
прикупљене понуде достављене од свих заинтересованих директора лига и
добављача у року који се одреди.

-

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ (достављено)
-препоручује се директорима да уз пријаву екипе приложе и фотокопије фудбалских
легитимација

-

ПРАВО НАСТУПА – играчи са навршених 7 година могу да наступају на
утакмицама Мини Макси лиге само и искључиво са регистрацијом надлежног
регистрационог фудбалског савеза и уписаним важећим лекарским прегледом

Играчи који нису навршили 7 година имају право наступа са
приложеном посебном појединачном пријавом са фотографијом играча
овереном печатом клуба-школе и изводом из матичне књиге рођених.
-

РЕГИОНАЛНА ПОДЕЛА (и нове лиге, трансформација постојећих)
''ВОЈВОДИНА''
-Нови Сад, Зрењанин, Нова Пазова, Вршац, Кикинда, Суботица, Апатин (нова
лига)
?Врбас, Угриновци
''БЕОГРАД'' – јединствена лига у два територијална дела
''ИСТОЧНА СРБИЈА''
-Ниш, Врање, Крушевац, Бор, Топлица, Пирот
''ЗАПАДНА СРБИЈА – КОСОВО И МЕТОХИЈА''
-Чачак-Краљево-Ужице, Крагујевац, Нови Пазар, Обреновац, Косовска
Митровица
?Лазаревац-Ваљево, Смедеревска Паланка-Велика Плана, Пожаревац, Шабац

Све лиге које су под знаком ? морају издефинисати све спорне детаље и
извршити верификацију свог статуса за наредну сезону до 25.октобра 2013.године.

-

МИНИ МАКСИ ЛИГА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ
Задужују се регионални коордиантори да анимирају и уз подршку директора
матичних лига реализују у оквиру региона турнирска такмичења само за девојчице
по моделу региона ''Војводина'': 4-6 екипа по кружном принципу домаћинства у 810 викенда у току сезоне.
ПРЕПОРУЧЕНО ГОДИШТЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ ЈЕ 2001, АЛИ РЕГИОНИ НЕКА
АКТИВИРАЈУ И ОРГАНИЗУЈУ ОНО ШТО МОГУ У КОНКРЕТНОЈ
СИТУАЦИЈИ.
Најуспешније екипе би били представници на завршном турниру за првака Србије.

Координатор свих активности је проф.Јован Вукчевић из Новог Сада.

-

ВИСИНА КОТИЗАЦИЈЕ
Котизација за сезону 2013-2014 је 2.000,00 динара по екипи.
Уплате се врше у року од 30 дана од дана почетка лиге на рачун техничког
организатора Мини Макси лиге Србије:

Удружење дечијих фудбалских турнира Србије:
број 200-2426110101913-26
-

САЈТ ММФЛ
Сајт ММФЛ ће као саставни део сајта ДФА доживети одређену трансформацију.
Задужује се веб администратор Никола Клинац да достави предлог изгледа и
садржаја сајта са следећим елементима:

-

На сајту треба да буде простор-секција за сваку лигу.

-

Директори свих лига су обавезни да после сваког одиграног кола у понедељак
до 12,00 часова доставе табеле са фер плеј коефицијентом са одиграних
утакмица.

-

Директори свих лига су обавезни петком до 10,00 часова да доставе распоред
утакмица које се играју наредног викенда.

-

Представници екипа могу преко директора лига да достављају фотографије,
информације и други материјал којим ће се промовисати догађаји и
активности одређене лиге, популарисати учесници, истицати фер плеј и друге
позитивне стране.

-

Активност лига ће бити вреднована и верификована на основу онога што буде
објављено на званичном сајту где су обавезни да редовно достављају наведене
елеленте.

-

За реализацију ових активности одговорни су и задужени директори матичних
лига и координатори региона.
Удружење Дечијих фудбалских турнира Србије ће уговором регулисати
наканаду за вођење сајта.

-

МАРКЕТИНГ И СПОНЗОРИ
Новим уговором о сарадњи са ДФА техничком организатору ММФЛ Србије
(Удружење дечијих фудбалских турнира Србије) је омогућено да склапа спонзорске
уговоре у оквиру спонзорске понуде ДФА.
Задужује се Љубодраг Станић да обезбеди спонзорску понуду од стране ДФА до
20.октобра 2013.године.
Задужује се Владица Тошић да у координацији са координаторима региона до
25.октобра достави информацију о моделу (да ли ангажовање професионалне
агенције или формирање властитог маркетиншког тима ММФЛ Србије) као и
предлог стратегији маркетинга (избор промотера лиге, билтен лиге, фонација,
трибине са темама дечијег фудбала и др) и наступа према спонзорима за
наредну сезону.
У припреми контактирати обавезно: Љубодрага Станића, Владимира
Цвјетићанина (Београд), Мирослава Миловановића (Ваљево) и Зорана
Ђорђевића (Нови Сад) који су на састанку представили део маркетинга на
својим лигама.

-

ОСИГУРАЊЕ ИГРАЧА И УЧЕСНИКА
С обзиром да ни ДФА ни Удружење дечијих фудбалских турнира Србије немају
уговорено генерално осигурање за учеснике такмичења препоручује се директорима
матичних лига да упозоре све учеснике на обавезно школско осигурање и да нисмо
у могућности да обезбедимо овај део због додатних финансијских обавеза који би
ишли на терет родитеља.
Свака лига има могућност појединачног решавања ове теме додатним осигурањем.

-

СЛУЖБЕНИ ТЕЛЕФОНИ
Уговор са ВИП важи још годину дана и апелује се на све кориснике да редовно
испуњавају своје обавезе (300,00 дин.месечно) на рачун Удружења дечијих
фудбалских турнира Србије на који се врше и уплате за котизацију.

-

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И УГОВОРИ СА ДФА
Сви директори и друга службена лица су у обавези да имају важећиу Одлуку о
иименоивању за директора матичне лиге као и уговор са ДФА о техничкој
организацији који се верификују на једну сезоину.
Директори који не доставе потребне податке на своју одговорност предузимају све
правне и друге радње везано за организацију такмичења и своје представљање.
СТРУЧНА КОМИСИЈА
Директор ММФЛ Србије ће до почетка сезоне формирати и именовати Стручну
комисију коју ће чиниити фудбалски радници из сваког региона са задатком да као
посматрачи врше обилазак лига и проверавају поштовање стандарда такмичења
ради унапређења лига, о чему достављају извештаје директору ММФЛ Србије.
Чланови ове Комисије ће бити и лица са листе делегата која ће бити утврђена за
праћење и утврђивања регуларности на регионалним и завршним турнирима за
првака Србије као и на појединим матичним завршницама.
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА И КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБУ треба да се оснују
на свим нивоима: матична лига (задужен директор матичне лиге), регион
(задужен координатор региона) и Србије (задужен директор ММФЛ Србије.
ФУТСАЛ ФЕСТ КРАГУЈЕВАЦ
Директор ММФЛ крагујевац Миленковић Живадин доставиће информацију о
овом пројекту која ће бити прослеђена свим директорима.
Захваљујем се на гостопримству и учешћу у раду од стране присутних.

Спортски поздрав!
КРАГУЈЕВАЦ, 12.октобар . 2013.године
Марјан Менићанин
Директор ММФЛ Србије
061/8804900
063/8024766
www.mini-maxi.org

