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ФИНАЛНИ МК ТУРНИР КСС 2018
У14 ПИОНИРKE 2004

САОПШТЕЊЕ БР. 1
Датум
Место

Четвртак - Недеља, 03. - 06. Мај 2018.
Кладово, Хала Језеро, Рибарска бб

Организатор
ЖКК ЂЕРДАП, Кладово
Контакт: Марко Брканлић, тел: 063/220585, email: markobrkanlic@gmail.com;
zkkdjerdap@gmail.com
АД Ђердап турист, Кладово
Контакт: Драган Босић, тел: 063/1029179, email: agencija@djerdapturist.co.rs

УЧЕСНИЦИ ТУРНИРА И ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ

А1
А2
А3
А4

ГРУПА А
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - Београд
НОВОСАДСКА ЖКА - Нови Сад
ФОКА - Крагујевац
РАС - Београд

Б1
Б2
Б3
Б4

ГРУПА Б
СТАРА ПАЗОВА - Стара Пазова
АРТ БАСКЕТ - Београд
ЉУБОВИЈА - Љубовија
ХАЈДУК ВЕЉКО - Неготин

Финални МК турнир КСС у категорији ПИОНИРКИ се игра према Правилнику о такмичењу
КСС, Пропозицијама МК такмичења КСС, Правилима игре, одлукама УО КСС и комесара МК
такмичења КСС.
Победник на Финалном МК турниру КСС у категорији ПИОНИРКИ постаје првак МК
такмичења КСС у сезони 2017/18.
КСС.

Листу судија за Финални МК турнире МК турнир КСС у категорији ПИОНИРКИ одређује СК

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА
Распоред утакмица и сатница за такмичење у групама А и Б у прва три дана турнира
УТАКМИЦЕ У ГРУПАМА, ЧЕТВРТАК - СУБОТА, 03. - 05. МАЈ
ДАТУМ
ВРЕМЕ
ПАР
ЕКИПЕ
13:30
А1 – А4
Црвена звезда - Рас
15:30
А2 – А3
Новосадска ЖКА - Фока
ЧЕТВРТАК
17:00
ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА ТУРНИРА
03. МАЈ
17:45
Б1 – Б4
Стара Пазова - Хајдук Вељко
19:45
Б2 – Б3
Арт Баскет - Љубовија
12:00
А4 – А3
Рас - Фока
14:00
А1 – А2
Црвена звезда - Новосадска ЖКА
ПЕТАК
04. МАЈ
16:00
Б4 – Б3
Хајдук Вељко - Љубовија
18:00
Б1 – Б2
Стара Пазова - Арт Баскет
12:00
А2 – А4
Новосадска ЖКА - Рас
14:00
А3 – А1
Фока - Црвена звезда
СУБОТА
05. МАЈ
16:00
Б2 – Б4
Арт Баскет - Хајдук Вељко
18:00
Б3 – Б1
Љубовија - Стара Пазова
Победници група играју за прво и друго место, а другопласиране екипе играју за треће и
четврто место.
Остале екипе деле пласман од 5. до 8. места.
ФИНАЛЕ, НЕДЕЉА, 06. МАЈ
ДАТУМ
ВРЕМЕ
ПАР
ЕКИПЕ
10:30
3/4 место
А2 – Б2
НЕДЕЉА
12:30
1/2 место
А1 – Б1
06. МАЈ
14:15
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЕЛЕ НАГРАДА И ЗАТВАРАЊА ТУРНИРА

СЛУЖБЕНА ЛИЦА
делегати
1. Слободан Тодоровић - главни делегат Београд
2. Милица Стефановић
Ниш

063/367530
063/502632

Делегати су у обавези да по добијању Саопштења потврде комесару Финалних турнира МК
КСС на број 064/8808812 или 065/8964847.
судије
1. Ковачевић Немања - Београд
2. Илић Душан - Крагујевац
3. Сибиновић Милан - Ниш

4.
5.
6.

Радовић Немања - Београд
Стошић Никола - Београд
Ђорђевић Владимир - Лесковац

УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА
Обавезна је сала као за сениорско такмичење 1.МЛС/2.МЛС/1.ЖЛС, терен 28 x 15м., са
слободним простором минимум 2м. око граничних линија (додатна гранична линија ширине 2м.),
са јасно обележеним линијама по Правилима игре, електрични семафор за мерење главног
времена и показивање резултата, дисплеји изнад табли за мерење напада 24 секунде, стаклене
табле, зглобни обруч, кожне лопте МОЛТЕН бр.6 (8 комада) и све што је потребно за редовну
организацију кошаркашке утакмице ранга 1.МЛС/2.МЛС/1.ЖЛС.

Обавезне су ЧЕТИРИ СВЛАЧИОНИЦЕ ЗА ЕКИПЕ и ЈЕДНА СВЛАЧИОНИЦА ЗА СЛУЖБЕНА
ЛИЦА, са одговарајућим санитаријама.
Трибина за гледаоце са минимумом 500 места, могућност ТВ преноса, обавезан електрични
јавни разглас, спикер, фотограф.
Остале одредбе о организацији су одређене Пропозицијама МК такмичења, Правилником о
такмичењу КСС, Правилима игре, одлукама Управног одбора КСС и комесара МК такмичења КСС.

ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УТАКМИЦА ТУРНИРА
Посебном одлуком о додели организације су наведени трошкови које сноси
организатор и трошкови које сносе клубови сваки за себе.
Организатор ФИНАЛНОГ МК турнира КСС у категорији ПИОНИРКИ сноси СВЕ ТРОШКОВЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА и УТАКМИЦА, у шта спадају, коришћење сале, свлачионица, потребна
техничка опрема, електрични јавни разглас, спикер, присуство органа МУП и обезбеђења, лекар,
медијска промоција и све друго потребно за редовну организацију кошаркашке утакмице.
ОРГАНИЗАТОР ФИНАЛНОГ МК турнира КСС у категорији ПИОНИРКИ сноси трошкове смештаја
и пансионске исхране службених лица (делегата и судија).
Организатор сноси све трошкове лиценцираних статистичара (таксе, путне трошкове и
трошкове смештаја и исхране - 2 статистичара) и таксе квалификованих помоћних судија.
Организатор је обавезан да обезбеди рачунарско вођење статистике по званичном програму
КСС-а од стране лиценцираних статистичара и да делегира статистичаре.
Регионални кошаркашки савез је обавезан да делегира квалификоване помоћне судије.
Организатор је дужан да обезбеди LIVE STREAM свих утакмица турнира.
По завршетку сваке утакмице агенција која врши пренос утакмице ће снимити по један ДВД
за сваку екипу која је играла утакмицу.
Организатор је обавезан да обезбеди смештај и трошкове боравка за три представника КССа за сво време одржавања турнира, уколико је долазак најављен благовремено, најмање 7 дана пре
одржавања турнира.
Организатор је обавезан да уради све радње око организације турнира, сходно Закону о
спорту РС.
Одговорност за организацију сноси ОРГАНИЗАТОР.

РЕЗЕРВАЦИЈА СМЕШТАЈА
Организатор турнира је дужан да резервише адекватан смештај у хотелу/хотелима у месту
одржавања турнира за минимум 150 особа за клубове учеснике ЖЕНСКОГ турнира.
Приликом резервације смештаја Организатор мора водити рачуна о терминима одигравања
утакмица последњег дана како би учесници могли да се врате у хотел, а да при том та услуга не
буде додатни трошак за клубове учеснике.
Клубови учесници турнира су дужни да потврде резервацију у хотелу најкасније три дана
пре почетка турнира.
Висина цене пансиона и услови смештаја морају бити адекватни узрасној категорији.

ТРОШКОВИ УЧЕСНИКА (КЛУБОВА)
Клубови учесници турнира сносе сваки своје путне трошкове и трошкове боравка.
Организатор или КСС може партиципирати у делу путних трошкова екипа или другој врсти
надокнаде за клубове учеснике.

ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА/ЗАТВАРАЊА ТУРНИРА
Организатор турнира је дужан да организује церемонију отварања турнира првог дана и
церемонију доделе награда и затварања турнира последњег дана.
Химна Србије се интонира на церемонији отварања турнира и пре почетка сваког
такмичарског дана.
Учесници турнира су обавезни да присуствују церемонији отварања турнира.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ОСИГУРАЊЕ
Организатор турнира је одговоран за обезбеђење и осигурање званичних учесника,
гледалаца и других учесника, за време трајања турнира у складу са Законом о спорту и другим
званичним прописима по овом основу.

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Број службених лица и делегирање службених лица су у надлежности КСС (комесара
Финалних турнира МК КСС).
Утакмице у категорији ПИОНИРКИ се суде по механици 2 ПО (двојица судија). Службена
лица за све утакмице турнира одређује Главни делегат турнира.
Таксе службених лица за утакмице Финалног МК турнира КСС у категорији ПИОНИРКИ
(једна утакмица = 1 делегат, 2 судија, 3 помоћних судија, 2 статистичара) су одређене
према категоријама у следећим износима:
ЛИГА
У14 ПИОНИРКЕ

СУДИЈА
2000 дин

ДЕЛЕГАТ
1000 дин

ПОМ.СУДИЈЕ СТАТИСТИЧАР
700 дин
800 дин

Службена лица имају право на смештај и пансионску исхрану и немају право на дневницу.
Путни трошкови службених лица се обрачунавају према ценама јавног саобраћаја или је уз
ПОСЕБНУ ДОЗВОЛУ комесара Финалних турнира МК КСС дозвољено коришћење сопственог
аутомобила (15 динара по пређеном километру).
Трошкове службених лица (два делегата, шест судија, таксе и путни трошкови) сноси КСС.

ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА ИЛИ КОКТЕЛ
Организатор турнира може да организује заједничку вечеру или коктел представника
организатора, представника екипа учесника турнира (две особе по екипи) и службених лица другог
дана за турнире који трају 4 дана. Организатор сноси све трошкове те вечере или коктела.

КАЗНА
Организатор коме се додели организација Финалног МК турнира КСС у категорији
ПИОНИРКИ, а који одустане од организације или турнир не организује према условима наведеним
у пријави ће бити кажњен новчаном казном до 350.000 динара.
МЕДИЈСКА/МАРКЕТИНШКА ПРАВА
Пожељно је да организатор изради прикладни штампани материјал који треба да садржи:
податке о турниру са распоредом и сатницом, једну групну фотографију екипе са подацима о
играчима и стручном штабу (ростер екипе) за сваку екипу учесника турнира. На штампаном
материјалу је обавезан нови логотип КСС-а.
Организатор има право да користи медијска и маркетиншка права и друге приходе од
организације турнира.

ПРАВО НАСТУПА
Право наступа на Финалном МК турниру КСС у категорији ПИОНИРКИ имају играчице које су
уписане у ЛИЦЕНЦУ ЕКИПЕ, имају ЛИЦЕНЦУ ИГРАЧИЦЕ (ЗЕЛЕНА лиценца) и ЛЕКАРСКИ
ПРЕГЛЕД који није старији од шест месеци на дан утакмице.
Клуб и овлашћено лице клуба сносе пуну дисциплинску одговорност за
веродостојност података играчица наведених у пријави екипе за наступ на турниру.
Играчица ниже узрастне категорије има право наступа за вишу узрастну категорију са
лиценцом играчице боје одређене према годишту играчице.

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД
Играчица мора имати извршен лекарски преглед. Лекарски преглед не може бити
старији од шест месеци на дан утакмице. Играчица која нема лекарски преглед нема
право наступа на утакмици. Екипа која због лекарског прегледа нема довољан број играчица за
наступ на утакмици губи утакмицу службеним резултатом.
КЛУБОВИ су дужни да провере важност лекарских прегледа играчица своје екипе
и уколико је истекао да изврше поновни лекарски преглед играчица!!!

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Приликом пријаве екипе за ПРВУ утакмицу турнира, најкасније 40 минута пре почетка
утакмице, службени представник клуба или тренер предаје делегату на увид следећа документа:
- лиценцу екипе оверену од комесара МК такмичења надлежног РКС
- ВАЖЕЋИ лекарски преглед играчица
- лиценце играчица оверене од органа надлежног РКС
- за сваку играчицу екипе важећи лични документ ОБАВЕЗНО са СЛИКОМ (ЛИЧНА
КАРТА, ПАСОШ или ЂАЧКА КЊИЖИЦА – слика мора бити оверена печатом школе)
- лиценцу тренера и помоћног тренера издату од УКТ КСС
- лиценце пратилаца екипе (СЛУЖБЕНИ ПРЕДСТАВНИК, ЛЕКАР, ФИЗИОТЕРАПЕУТ,
СТАТИСТИЧАР и други) који је уписан у лиценцу екипе и ИМА лиценцу пратиоца екипе оверену од
комесара такмичења надлежног РКС
ПРИЈАВУ/САСТАВ ЕКИПЕ чине 12 играчица, 2 тренера и највише 7 пратилаца
екипе.
У случају да се играчица повреди и не може да настави играње на турниру могуће је
заменити ту играчицу новом која се налази на лиценцном списку.
Делегат је одговоран за контролу све наведене документације. ЕКИПА, ИГРАЧ,
ТРЕНЕР, ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ који не испуњавају наведене услове НЕМАЈУ право наступа
на утакмици. На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи нико ко нема ЛИЦЕНЦУ издату од
комесара МК такмичења надлежног РКС.

ТРЕНЕРИ
Право наступа на утакмици за екипу има ТРЕНЕР и ПОМОЋНИ ТРЕНЕР који је уписан је у
лиценцу екипе и има лиценцу тренера издату од УКТ КСС (плава или црвена) за сезону
2017/18.
За све информације у вези тренерских лиценци је надлежност УКТ КСС, телефон 011/3400852.
Уколико екипа нема тренера (помоћног тренера) који испуњава наведене услове према
Правилима игре ће играч-капитен обављати дужности тренера.
У случају да нема тренера (или тренер не испуњава наведене услове) присутни службени
представник екипе ће ПРЕ ПОЧЕТКА и НАКОН ЗАВРШЕТКА утакмице представљати екипу.
У случају да екипа нема тренера (или тренер не испуњава наведене услове) службени
представник екипе, лекар и физиотерапеут могу седети на клупи ако испуњавању услове за
обављање ових функција, али ТОКОМ утакмице НЕ МОГУ замењивати тренера (стојати испред
клупе, тражити тајмаут или измену играча, тражити информацију од помоћних судија, обраћати се
делегату или судијама, итд).

ПРАТИОЦИ
Право наступа на утакмици за екипу има ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ (СЛУЖБЕНИ
ПРЕДСТАВНИК, ЛЕКАР, ФИЗИОТЕРАПЕУТ, СТАТИСТИЧАР, итд) који је уписан у лиценцу екипе
и има лиценцу ПРАТИОЦА ЕКИПЕ издату од комесара такмичења надлежног РКС.
Пратиоци екипе могу да седе на клупи екипе за време утакмице без обзира да ли екипа има
присутног тренера са лиценцом, уколико испуњавају услове који су за њих наведени.

БОЈА ДРЕСОВА, ИНТЕРВАЛ ИГРЕ, ЛОПТЕ, БРОЈЕВИ НА ДРЕСОВИМА
Првоименована екипа у распореду (пару) игра у светлим, а другоименована у тамним
дресовима, осим ако екипе направе другачији договор и о томе обавесте делегата утакмице.
Интервал између другог и трећег периода траје 10 минута.
Утакмице се играју искључиво КОЖНИМ лоптама МОЛТЕН бр.6 које обезбеђује организатор
турнира. Први судија одређује лопту за игру.
Дозвољена је употреба двоцифрених бројева на дресовима играчица (бројева од 4 до 15, и
до 99).

ОБАВЕЗЕ СУДИЈА
Судије одмах по добијању Саопштења/делегирања треба да делегирање телефоном потврде
Главном делегату.
Судије су обавезне да носе званичну опрему КСС-а.
Службена лица која користе превоз аутомобилом, потребно је да Главном делегату доставе
попуњен ПУТНИ НАЛОГ, са пређеним путем у км и обрачуном трошкова од 15 динара по километру
пута.
Службена лица су у обавези да КСС излажу што мањим трошковима. С тим у вези налаже се
свим службеним лицима да се међусобно договоре око одласка на Финални турнир тако да путни
трошкови буду што мањи.

ОБАВЕЗЕ ГЛАВНОГ ДЕЛЕГАТА
ГЛАВНИ делегат поред редовних обавеза према Пропозицијама и Правилима игре има још
следеће обавезе:
КОНТАКТ СА СУДИЈАМА
Делегат је дужан да одмах по добијању Саопштења/делегирања ступи у контакт са
делегираним судијама, провери њихов долазак на турнир, и у случају отказа обавести комесара МК
такмичења КСС на број телефона 064/8808812 или 065/8964847.
СЛАЊЕ РЕЗУЛТАТА
Ради објављивања резултата на сајту lige.kss.rs ДЕЛЕГАТ утакмице је обавезан да
најкасније 30 минута по завршетку утакмице унесе резултат путем платформе DIGITAL SCORE и
пошаље резултат СМС поруком на број 064/8808805 и 065/8964847 у форми:
ИМЕНА ЕКИПА размак КРАЈЊИ РЕЗУЛТАТ размак ЧЕТВРТИНЕ (одвојене размаком),
(евентуалне продужетке додавати као следеће четвртине)
нпр: ФОКА : ЉУБОВИЈА 87:81 23:21 16:15 22:19 19:25 7:1
Упутство за коришћење биће достављено путем мејла, а може се преузети са сајта lige.kss.rs
ОБРАЧУН ТРОШКОВА
Делегат је у обавези да припреми обрачун трошкова службених лица (делагата и судија) за
сваку утакмицу на турниру и да га преда комесару Финалних турнира МК КСС ради исплате такси и
путних трошкова. Образац за обрачун трошкова биће достављен путем мејла.

ИНЦИДЕНТ, ЖАЛБА
У случају подношења жалбе или инцидента на утакмици делегат је дужан да у року од 60
минута после утакмице о томе обавести комесара МК такмичења КСС на број телефона 064/8808812
или 065/8964847.
Поступак жалбе је наведен у Пропозицијама МК такмичења КСС и посебном одлуком
Комисије за такмичење - Поступак регистрације утакмице и жалбе на финалним турнирима
и такмичењима турнирског типа, који ће бити достављен клубовима.

ПЛАСМАН ЕКИПА НА ТУРНИРУ
На основу постигнутих резултата, Пропозиција МК такмичења КСС и Правила игре
проглашава се победник, уручују се награде екипама, најбољој играчици и стрелцу.
Награде уручује службени представник КСС, главни делегат/делегати турнира
или представник локалне Управе по овлашћењу комесара МК такмичења КСС.
МВП ИГРАЧИЦА ТУРНИРА
МВП играчица турнира се одређује на основу компјутерски вођене статистике, на основу
највећег броја индексних поена на целом турниру, а од 4 првопласиране екипе које имају највећи
и/или исти број утакмица. МВП не мора да буде из клуба победника или из клуба финалиста.
НАЈБОЉИ СТРЕЛАЦ ТУРНИРА
Најбољи стрелац турнира се одређује на основу компјутерски вођене статистике, на основу
укупног броја постигнутих поена на целом турниру, а од 4 првопласиране екипе које имају највећи
и/или исти број утакмица. Најбољи стрелац не мора да буде из клуба победника или из клуба
финалиста.

ИЗВЕШТАЈ СА ТУРНИРА
Главни делегат турнира је посебно одговоран за писање извештаја о турниру са свим
подацима о учесницима, организатору, службеним лицима, резултатима:
- испуњавање обавеза клубова према Пропозицијама такмичења
- организација турнира (техничка организација утакмица и записничког стола, хотелски
смештај и исхрана, итд)
- понашање и дисциплина свих учесника турнира (тренери, играчи, пратиоци екипа,
публика, навијачи екипа)
- однос према обавезама, понашање, одевање и дисциплина службених лица (делегати,
судије, помоћне судије, статистичари)
Све информације у вези Финалног МК турнира КСС у категорији ПИОНИРКИ можете
прочитати на званичном веб сајту Кошаркашког савеза Србије lige.kss.rs.
Београд,
25. Април 2018. године

Комесари Финалних турнира МК КСС
Бојан Поповић/Александар Рашинац с.р.

