
 
УДРУЖЕЊЕ ДЕЧИЈИХ ФУДБАЛСКИХ ТУРНИРА СРБИЈЕ 
OВЛАШЋЕНИ ТЕХНИЧКИ ОРГАНИЗАТОР МИНИ МАКСИ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ  

 
Ратка Стефановића бр.2, 32000 Чачак, Србија 

Тел. 063/802‐47‐66, 064/818‐01‐63 
office@decijifudbal.com | www.decijifudbal.com 

   
 

 
Страна 1 од 1 

 

  
МИНИ МАКСИ ЛИГА СРБИЈЕ 

 
 

Предмет: * припреме и пријаве за организацију лига за  сезону 2015-2016 
              
                  * организација радног састанка директора свих Мини Макси  
                     лига 

 
 

                      Поштовани, 
 

                      Позивам све који су заинтересовани за организацију Мини Макси 
лиге за сезону 2015-2016 да доставе своје пријаве са називом и подацима за 
техничког организатора  као и предлогом за директора лиге. 
 
                       У циљу квалитетније припреме и унапређења Мини Макси лига у 
сезони 2015-2016 такође имате могућност и позивам вас да ми  доставите ваше 
предлоге и сугестије који би допринели бољој организацији лига и стварању 
бољих услова за такмичење. 
                                 
                       Добродошли су сви предлози и размишљања која се односе на 
пропозиције, правила игре,  календар такмичења, поједностављење 
документације и начина пријаве екипа и играча, изглед и садржај сајта, 
организацију завршних турнира, кампова... 

 
                       Такође вас молим да ми доставите информације око 
потенцијалних нових лига у сезони 2015-2016 како бисмо на време  утврдили 
испуњавање услова за организацију. 

                              
                       Крајем септембра, а најкасније до 10.октобра у плану је 
одржавање редовног заједничког састанка свих директора на којем би се 
верификовали сви  елементи и документи за сезону 2015-2016, уручиле одлуке 
о именовању директора за наредну сезону  те уговори о техничкој организацији 
за нову сезону. 
 
                       Молим заинтересоване за органзацију домаћинства овог састанка 
да се пријаве најкасније до 15.септембра. 

 
                       Пре доношења одлука о именовању директора, биће обављени 
разговори са директорима лига које су у претходној сезони имале потешкоћа у 
поштовању пропозиција, одлука и обавеза према ММФЛ Србије. 
 
 



 
 

 
Страна 2 од 2 

 
 

                       Позивам вас још једном да активно учествујете у припреми 
наредне сезоне и да заједнички омогућимо деци квалитетније такмичење те да 
анимирате и представнике екипа и тренере  који су учесници ваших лига да 
дају своје предлоге и сугестије. 

 
                       Спортски поздрав, 

 
Београд, 24. август 2015.године 
                                                                
                                                                            Директор ММФЛ Србије:                                        
                                                                               Маријан Менићанин 
                                                                               Tel.: 063 80 24 766    
                                                                               Meil:borinv-temerin@temerin.rs 
                                                                               menix.m@gmail.com  
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