КОМЕСАРИ / ЦЕНТРИ ВОЂЕЊА ТАКМИЧЕЊА - СЕЗОНА 2018/19

КОМЕСАРИ - предлог
ЦЕНТРИ ВОЂЕЊА ТАКМИЧЕЊА
Такмичарска сезона 2018/2019
31. Јул 2018. године

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК

ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
ДУШАН ПРОЈОВИЋ

КОМЕСАРИ / ЦЕНТРИ ВОЂЕЊА ТАКМИЧЕЊА - СЕЗОНА 2018/19

РЕГИОНАЛНИМ КОШАРКАШКИМ САВЕЗИМА
Поштовани,
Комисија за такмичење КСС је након добијених предлога за Комесаре сениорских и мк
такмичења, уважавајући одређене предлоге утврдила предлог документа „Предлог Комесара
такмичења“ и прослеђује УО КСС на усвајање.
1. РОК ЗА ПРИЈАВУ КЛУБОВА ЗА СЕНИОРСКА ТАКМИЧЕЊА
Рок за пријаву клубова за сениорска такмичења за такмичарску сезону 2018/2019 био је до
21. јуна 2018. године, када су клубови подносили захтев за добијање Дозвола за сезону и
одобравање пријаве за такмичење.
Потврда - евидинција учешћа у такмичењу врши се до 17. августа, за клубове који су
добили дозволу за сезону или којима је одобрена потврда за учешће у такмичењу.
Предложени Комесари такмичења 06. августа 2018. године почињу са
евидентирањем потврда учешћа клубова у такмичењу.
Приликом потврде – евиденције учешћа у такмичењу клуб НЕ МОЖЕ да има било каквих
сметњи у вези дозвола за сезону или одобрења пријаве за такмичење или финасијских
дуговања.
2. РОК ЗА ПРИЈАВУ КЛУБОВА ЗА МК ТАКМИЧЕЊА
Рок за пријаву клубова МК такмичења у КСС И РКС био је до 21. јуна, када су клубови
подносили захтев за добијање Дозвола за сезону и одобравање пријаве за такмичење.
Потврда - евидинција учешћа у такмичењу врши се до 17. августа, за клубове који су
добили дозволу за сезону или којима је одобрена потврда за учешће у такмичењу.
Предложени Комесари такмичења 06. августа 2018. године почињу са
евидентирањем потврда учешћа клубова у такмичењу.
Приликом потврде – евиденције учешћа у такмичењу клуб НЕ МОЖЕ да има било каквих
сметњи у вези дозвола за сезону или одобрења пријаве за такмичење, или финасијских
дуговања.
Евиденција пријаве врши се на прописаном обрасцу где се клубови опредељују за које
такмичење МК се пријављују.
Обрасци за пријаву биће прослеђени РКС и на налазиће се на сајту такмичења КСС
(lige.kss.rs).
3. ЦЕНТРИ ЗА ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА
МУШКА СЕНИОРСКА ТАКМИЧЕЊА
1.МЛС
1.МЛС, Београд
2.МЛС
КСС, Београд
КУП
Зависи од степена
1.МРЛ СЕВЕР
КСВ, Нови Сад
1.МРЛ ЦЕНТАР
КСБ, Београд
1.МРЛ ЗАПАД
РКС ЦС, Крагујевац
1.МРЛ ИСТОК
РКС ИС, Ниш
2.МРЛ СЕВЕР
КСВ, Нови Сад
2.МРЛ ЦЕНТАР
КСБ, Београд
2.МРЛ ЗАПАД 1
РКС ЗС, Чачак
2.МРЛ ЗАПАД 2
РКС РКМ, Краљево
2.МРЛ ИСТОК
РКС ЈС, Лесковац

ЖЕНСКА СЕНИОРСКА ТАКМИЧЕЊА
1.ЖЛС
КСС, Београд
КУП
Зависи од степена
2.ЖЛС
КСС, Београд
1.ЖРЛ СЕВЕР
РКС В, Нови Сад
1.ЖРЛ ЈУГ 1 / Play off РКС ЗС, Чачак
1.ЖРЛ ЈУГ 2
РКС ИС, Ниш

Уколико до почетка такмичења дође до промене система такмичења тј. до промене
територијалне организације (првенствено се мисли на Другу женску лигу) Комисија задржава
право измене центара вођења такмичења.
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МК ТАКМИЧЕЊА
ЈУНИОРСКА/КАДЕТСКА ЛИГА КСС
ЖЕНСКА КАДЕТСКА ЛИГА КСС
ПОЛУФИНАЛНИ ТУРНИРИ КСС - пионири
ФИНАЛНИ МК ТУРНИРИ КСС
КС ВОЈВОДИНЕ - Квалитетне МК лиге и
Регионалне МК лиге, м/ж
КС БЕОГРАД - Квалитетне МК лиге и Регионалне
МК лиге, м/ж
РКС ЗАПАДНА СРБИЈА - Регионалне МК лиге м/ж
РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА - Квалитетна МК лига
РКС јуниори/кадети, и Регионалне лиге м/ж
РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ Квалитетна МК лига РКС пионири, Квалитетна
МК лига РКС јуниорке и пионирке (ЗС и РКМ), и
Регионалне лиге м/ж
РКС ИСТОЧНА СРБИЈА - Квалитетна МК лига РКС
м и Регионалне лиге м/ж
РКС ЈУЖНА СРБИЈА - Квалитетна МК лига РКС
јуниорке и пионирке и Регионалне лиге м/ж

КСС,
КСС,
КСВ,
КСС,
КСВ,

Београд
Београд
КСБ, РКС РКМ, РКС ИС
Београд
Нови Сад

КСБ, Београд
РКС ЗС, Чачак
РКС ЦС, Крагујевац
РКС РКМ, Краљево

РКС ИС, Ниш
РКС ЈС, Лесковац

НАПОМЕНА за ЖЕНСКА ТАКМИЧЕЊА (Јуниорке, пионирке, млађе пионирке)
У женској конкуренцији сходно члану 22 Правилника о такмичењу.
Уколико у РКС нема три (3) клуба у званичној конкуренцији (односно уколико није
испуњен услов о минималном броју клубова потребном за званично такмичење) пријављени
клубови се укључују у такмичење на територији суседног РКС.
Уколико нема довољно пријављених екипа у некој категорији за самостално такмичење
у наведеним територијалним групама, такмичење ће бити организовано у четири
територијалне групе ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД, ЗАПАД (објединиће се групе ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА,
ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКА МЕТОХИЈСКА) и ИСТОК (објединиће се групе ИСТОЧНА
СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА), или три територијалне групе ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД и ЦЕНТАР
(објединиће се групе ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКА МЕТОХИЈСКА,
ИСТОЧНА СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА) или две територијалне групе СЕВЕР (ВОЈВОДИНА и
БЕОГРАД) и ЦЕНТАР (ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА,
ИСТОЧНА СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА). Одлуку доноси Комисија за такмичење КСС.
У том случају право пласмана на Финални МК турнир КСС по броју екипа се стиче по
истим наведеним критеријумима.
Комисија за такмичење КСС доноси одлуку о проходности екипа са Регионалних
кошаркашких савеза на Финалне турнире.
Сходно томе предвиђени су и центри за вођење такмичења.
Регионални кошаркашки савези, којима је поверено вођење СЕНИОРСКОГ и
МК такмичења, су доставили предлоге за комесаре сениорских и мк такмичења који
се воде из РКС, са образложењем и личним подацима предложеног комесара као и
биографијом истих. Један од критеријума за предлог Комесара такмичења је и
обученост при раду на рачунару, као и изјава предложеног кандидата да се
прихвата кандидатуре и да прихвата све обавезе које му пропише КТ КСС током
целе године.
Достављање прецизних извештаја са задатим параметрима биће један од
критеријума за именовање Комесара такмичења.
Детаљна анализа са јасним подацима, једино можe бити сврсисходна
приликом анализа одређених такмичења.
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Комесари ће бити обавезни да поднесе КОМПЛЕТАН И ПОТПУНИ извештај у
форми и обрасцу који ће бити достављен пре почетка такмичарске сезоне
Регионалним кошаркашким савезима који ће преузети одговорност за достављање
истог, како на полусезони тако и по завршетку сезоне и то 7 дана након послење
одигране утакмице.
Комесари ће бити у обавези да се посебно упознају са Пропозицијама
такмичења, јер ће бити одређених измена које произилазе из Закона о спорту и
Правилника о такмичењу.
Састанак Комисије за такмичење са комесарима такмичења биће одржан у
ПЕТАК 03. Августа 2018. године у 11.00 часова у Кући кошарке у Београду.
Комесари сениорских такмичења су у обавези да до СРЕДЕ 08. Августа 2018.
године доставе клубовима учесницима сениорских такмичења (према предлогу
почетних табела) позив - информацију за Потврду, евиденцију учешћа у
такмичењима ЗА СЕНИОРСКА ТАКМИЧЕЊА и МК ТАКМИЧЕЊА 2018/19.
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
БРАНКО ЛОЗАНОВ,
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

