ОБАВЕШТЕЊЕ:
Одлуком ИО ФСЗО од 22.06.2021.године суспендују се клубови
због неизмирених обавеза према савезу и службеним
лицима, једна од мера је да у овом летњем прелазном року не
могу вршити регистрацију играча.
Налаже се комисији за регистрацију играча
да за следеће
клубове не могу вршити услуге регистрације играча до измирења
финасијских обавеза:
ФСУ “Раднички 1946” Лубница
ФК “Шљивар” Шљивар
ФК “Косово” Звездан
ФК ” Граничар” В.Извор
ФК ” В.Јасикова” В.Јасикова
ФК “Рудар В.Ч.” Грљан
ФК “Омладинац” Грезна
ФК ” Требич” Сокобања

Табела млађих категорија ФСЗО
- ФСБО
Табела пионира ФСЗО – ФСБО 2020-2021

Табела петлића ФСЗО – ФСБО 2020-2021
Табела млађих петлића ФСЗО – ФСБО 2020-2021

ОБАВЕШТЕЊЕ:
Обавештавамо Вас да ће се од сезоне 2021/2022 примењивати
информациони КОМЕТ систем и на Окружним лигама.
Сви клубови у обавези су да савезу доставе за обуку у КОМЕТ
систему стручно лице које ће радити за клуб, као и њихова
имена и презимена, клуб и мејл који ће да користи ( лица која
користе мејл у другом својству морају користити друге мејлове)
.

Табела млађих категорија ФСЗО
- ФСБО након 22. кола
Табела пионира ФСЗО – ФСБО
Табела млађих петлића ФСЗО – ФСБО
Табела петлића ФСЗО – ФСБО

ОБАВЕШТЕЊЕ:
Суспендује се следећи клубови због неизмирених обавеза према
службеним лицима и савезу, суспензија се односи почев од
24.05.2021. године.:
ФК Рудар В.Ч. из Грљана
ФК

Шљивар из Шљивара

ФК Косово из Звездана
ФК Граничар из В.Извора
ФК Велика Јасикова из В.Јасикове
ФК Омладинац из Грезне
ФСУ Раднички 1946 из Лубнице

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА УЕФА
Б ЛИЦЕНЦУ
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
О Б Ј А В Љ У Ј Е

упис нове генерације полазника Програма за стицање

УЕФА ”Б” ЛИЦЕНЦЕ ЗА ФУДБАЛСКОГ ТРЕНЕРА
Програм за стицање тренерске УЕФА ” Б ”дипломе обухвата укупно
120 часова. Предавања се одржавају у Нишу .
Пријављивање се врши у Образовном центру Фудбалског савеза
Региона Источне Србије, улица Обреновићева бб , ТПЦ Калча
локал Д2/93-2 (други спрат), сваким радним даном од 10:30 до
14:30.
Настава на курсу
полазницима

почиње

по

формирању

групе

са

новим

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне
услове за упис на Курс:
Кандидат се опредељује, у пријави за конкурс, у коју
категорију кандидата подноси конкурсну документацију
(категорија
каријера”).

”тренерска

каријера”,

категорија

”играчка

Информације о општим условима уписа и свим додатним
појединостима, пријемном испиту и реализацији наставе се могу
добити и на следеће телефоне: 064/2499403 и 064/8899899,
електронском поштом на адресу:office@fsris.org.rs или у
Образовном центру ФСРИС.
Цена курса износи 120.000 динара , кандидати који су завршили
Факултет спорта и физичког васпитања смер – Тренер – уплаћују
износ од 100.000 динара, „уплата за едукацију“ се врши пре
почетка едукације на текући рачун ФСРИС
160-17756-61, као и
уплата од 2.000 динара за „подизање Б лиценце и дипломе“ на
рачун ФСС
205-89166-19.
Пријава за Упис „Б“ ниво
Пријава – Играчка каријера
Пријава – Тренерска каријера
Потребна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА УЕФА
Ц ЛИЦЕНЦУ
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
Упис нове генерације полазника Програма за стицање
УЕФА ”Ц” ЛИЦЕНЦЕ ЗА ФУДБАЛСКОГ ТРЕНЕРА
Пријављивање и достављање документације се врши у Образовном
центру Фудбалског савеза Региона Источне Србије, улица
Обреновићева бб , ТПЦ Калча локал Д2/93-2 (други спрат),
сваким радним даном од 10:30 до 14:30 до 21.05.2021.
Пријављивање и достављање документације електронским путем се
врши на trenerska@fsris.org.rs
Цена курса износи 60.000 динара за кандидате који не поседују
лиценцу. Цена курса за кандидате који поседују НАЦИОНАЛНУ Ц
лиценцу износи 40.000. динара. Уплата за едукацију“ се врши
пре почетка едукације на текући рачун ФСРИС 160-17756-61.
Уплата за израду дипломе и лиценце од 2.000 динара за се
уплаћује на рачун ФСС 205-89166-19.
Документацију коју је потребно доставити приликом конкурисања
:
• пријаву за курс едукације,
• биометријски читач личне карте, или фотокопију важећег
пасоша за стране држављане,
• потврду о играчком искуству (од минимум 6 година) потписане
и оверене од стране представника клубова или националних
савеза,

• биографију CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),
• диплому завршеног средњег образовања,
• изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела
која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу,
док трају правне последице осуде,
• здравствено уверење о способности тренера (не старије од
шест месеци),
• потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,
• фотокопију Националне Ц лиценце
Директор Центра за едукацију
Дејан Бранковић
Изјава кандидата
Пријава за курс едукације

Победник КУП-а ФСЗО за 2021
годину је ФК" Тимочанин" из
Књажевца
У финалној утакмици КУП-а ФСЗО која је одиграна у Сокобањи
12.05.2021.године ФК”Тимочанин”из Књажевца је победио са 3:1
(3:1) ФК ” Тимок 1919″ из Зајечара.

Финале Купа ФСЗО
Утакмица финале Купа ФСЗО биће одиграна 12.05.2021. године са
почетком од 20,00 ч у Сокобањи .
Састају се ФК Тимочанин из Књажевца и ФК Тимок 1919 из
Зајечара.
Судије:
1. Далибор Манојловић из Књажевца
2. Стефан Војнић из Бољевца
3. Иван Гмитровић из Сокобање
Делегат:
Игор Живић из Зајечара

Полуфинале купа ФСЗО
ОФК 019 – ФК Тимочанин

1:2

05.05.2021; 17,00 ч
Митровић

Милош

Јеремић Вељко
Цветковић Илија
Дел:
ФСУ Раднички 1946 – Тимок 1919

1:3

05.05.2021; 17,00 ч
Томић Никола
Михајловић Марко
Стојадиновић Душан
Дел : Стаменковић Бобан

