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КУП ТАКМИЧЕЊЕ КСС – група Исток 
ДРУГИ СТЕПЕН – први део 

сезона 2018/2019. 
 

 
Финалисти Првог степена КУП Такмичења КСС – група ИСТОК, који су остварили право играња у 
првом делу Другог степена КУП Такмичења КСС, су следеће екипе: 

1. КК FAIR PLAY – Ниш 
2. KK ACTAVIS ACADEMY – Лесковац 

За Други степен КУП Такмичења КСС – група ИСТОК, пријавиле су се следеће екипе: 

1. КК ПИРОТ – Пирот 

2. КК НАПРЕДАК ЈКП – Алексинац 
3. КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ – Лесковац 
4. КК РТАЊ – Бољевац 
5. ОКК КОНСТАНТИН – Ниш 

Први део Другог степена КУП Такмичења ће се играти у 4 (четири) термина предвиђена 
календаром мушких сениорских такмичења КСС, за сезону 2018/2019. Клубови учесници су 

обавештени о термину почетка КУП Такмичења. 

У Другом степену КУП Такмичења се игра једна утакмица где победник иде даље. Противници се 
одређују жребом. Утакмица се игра на терену клуба из нижег ранга у текућој или претходној 
сезони, или слабије пласираног у истом рангу у претходној сезони. 

Други степен КУП Такмичења се игра по Пропозицијама такмичења за Другу мушку лигу Србије. 

У Другом степену КУП Такмичења, домаћа екипе – организатор утакмице, сноси све трошкове 
организације утакмице и све трошкове службених лица (такце, путне трошкове). 

Екипа, играчи, тренери и остали пратиоци у саставу екипе ИМАЈУ ПРАВО НАСТУПА у КУП 
такмичењу са документацијом (лиценца екипе, лиценце играча, тренера, пратиоца) коју је издао 
комесар лиге у којој клуб игра у текућој сезони. 

Играч који је лиценциран на ДВОЈНУ РЕГИСТРАЦИЈУ (ЦРВЕНА лиценца) НЕМА ПРАВО НАСТУПА у 
КУП такмичењу (такав играч има право наступа у КУП такмичењу САМО за матичну екипу која га 
је уступила другој екипи на двојну регистрацију). 

Таксе службених лица 3ПО (појединачно) : 
судије :                        2.000 делегат :                  1.000 помоћне судије :                600 

Жреб за први део Другог степена КУП Такмичења биће одржан у четвртак 18.октобра 2018.год. 
Клубови су обавештени о термину жребања. 

       

                 У Нишу,                                                                                     Комесар такмичења 
          15. октобар 2017.                                                                      Бојан Голубовић с.р. 
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