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КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
10. Април 2018. године 

 
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И ПРИНЦИПИ ЖРЕБАЊА  

ЗА ФИНАЛНИ ДЕО МК ТАКМИЧЕЊА КСС 
У14 ПИОНИРКЕ 2004 

 
 На основу одлуке Управног одбора КСС, о организацији МК такмичења КСС 
2017/2018, такмичење у категорији У14 ПИОНИРКЕ 2004, се игра на следећи начин: 
 

ПРВИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА 
 
КВАЛИТЕТНЕ ЛИГЕ, подељене у пет територијалних група: 
 
- Квалитетна лига ВОЈВОДИНА,  

За финални турнир се директно квалификују 2 првопласиране екипе, док 
трећепласирана екипа разиграва са трећепласираном екипом РКС БЕОГРАД - --.  
 

- Квалитетна лига БЕОГРАД, 
За финални турнир се директно квалификују 2 првопласиране екипе, док 
трећепласирана екипа разиграва са трећепласираном екипом РКС ВОЈВОДИНА - 
--.  
Бараж утакмица се игра --. -- 2018. године, -- - --. 

 
- Квалитетна лига ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, 

За финални турнир се квалификује 1 екипа - --. 
 

- Квалитетна лига ЗАПАДНА СРБИЈА / РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ. Два РКС-а 
играју заједничко такмичење или одрже квалификациони турнир/утакмицу,  

За финални турнир се квалификује 1 екипа. 
 

- Квалитетна лига ИСТОЧНА СРБИЈА / ЈУЖНА СРБИЈА, два РКС-а играју заједничко 
такмичење или одрже квалификациони турнир/утакмицу.  

За финални турнир се квалификује 1 екипа. 
 
ДРУГИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА, ФИНАЛНИ ТУРНИР КСС, 03. / 06. Maj 2018. 

 
-  Организатор Финалног турнира, место, хала, сатница утакмица и службена 
лица биће накнадно објављени.  
- Учествује осам екипа које су оствариле пласман са Првог степена такмичења. 
- Победник на финалном МК турниру КСС у категорији ПИОНИРКИ постаје првак 
МК такмичења КСС у сезони 2017/18. 
-  Финални турнир се игра у четири дана у једном граду на следећи начин: 
 ОСАМ екипа које остваре учешће се деле по принципима диригованог жреба у 
ДВЕ групе по ЧЕТИРИ екипе, у којима се се игра по једноструком бод систему. 
 

Група А Група Б 

А1 
А2 
А3 
А4 

Б1 
Б2 
Б3 
Б4 
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У оквиру групе игра се лига од 4 екипе по једноструком бод систему према распореду 
по Бергер систему: 

 

КОЛО ГРУПА А ГРУПА Б 

1 A1 : A4 ; A2 : A3 Б1 : Б4 ; Б2 : Б3 

2 A4 : A3 ; A1 : A2 Б4 : Б3 ; Б1 : Б2 

3 A2 : A4 ; A3 : A1 Б2 : Б4 ; Б3 : Б1 

 
-  Након три дана такмичења у групама А/Б, четвртог дана се играју утакмице за 
коначни пласман само од првог до четвртог места: првопласиране екипе из групе 
играју за прво и друго место а другопласиране екипе за треће и четврто место.  
- Трећепласиране и четвртопласиране екипе у групама завршавају такмичење, 
не играју даље утакмице, у коначном пласману деле од 5 до 8 места. 
 

ФИНАЛЕ 
1. Утакмица за 3. место / A2 - Б2 
2. Утакмица за 1. место / A1 - Б1 

 
ПРИНЦИПИ ЖРЕБАЊА ЗА ФИНАЛНИ ТУРНИР КСС 

 
Распоред 8 екипа учесника турнира у 2 групе (А, Б) ће бити одређен по 

принципима диригованог жреба, које одлуком Управног одбора КСС одређује комесар 
МК такмичења КСС. 

 
Жреб 8 екипа у 2 групе ће се извршити у КСС - Кућа кошарке, 17. Априла 2018. 

године у 12,00 часова након што буде познато свих 8 учесника турнира. 
 

- Први жреб, такмичарски бројеви 1 и 2 у групи 
КСВ 1 (--) и КСБ 2 (--) у пару и КСБ 1 (--) и КСВ 2 (--) у пару се жребају у групу А 
или Б. КСВ1 и КСБ1 добијају такмичарске бројеве 1, КСБ2 и КСВ2 добијају 
такмичарски број 2. 

 
- Други жреб, такмичарски број 3 у групи 
 РКСЗС/РКМ (--) и РКСЦС (--), се жребају у групу А или Б. 
 
- Трећи жреб, такмичарски број 4 у групи 

КСВ3/КСБ3 (--) и РКСИС/ЈС (--) се жребају у групу А или Б. 

 

KOMИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС, 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, Председник 

 


