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ОРГАНИЗАЦИЈА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЈУНИОРСКУ/КАДЕТСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ
1.
Пријаву за квалификације могу поднети:
СЕНИОРСКИ клубoви који се такмиче у сезони 2019/2020 у 1.МЛС, 2.МЛС, 1.МРЛ,
сходно Правилнику о такмичењу КСС (члан 38 став 5)
Клубови који су добили Дозволу за сезону или им је одобрено учешће у
такмичењу
ЛИЦЕНЦА ЕКИПЕ МОРА ДА НОСИ ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ СЕНИОРСКОГ КЛУБА
КОЈИ СЕ ТАКМИЧИ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2019/2020
У такмичарској сезони 2019/2020 у квалификацијама за Квалитетну лигу КСС
(јуниори и кадети) НЕМАЈУ право да поднесу пријаву за учешће у квалификацијама
и учествују у квалификацијама имају и сениорски клубови који ЋЕ у сениорском
такмичењу у сезони 2019/2020 наступати у 2.МРЛ.(Правилник о такмичењу усвојен
22. Децембра 2017.
Одредба из става 4, важи само од такмичарске сезоне 2019/2020, сходно
члану 38 Правилника о такмичењу КСС.
Члан 38.
Клуб може да учествује у сениорским такмичењима у ингеренцији КСС уколико у складу са
законом, овим Правилником и пропозицијама такмичења:
1) има учлањене или уговором ангажоване спортисте (играче);
2) има ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности;
3) им обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему;
4) има одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства;
5) има осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских активности и
делатности;
6) није у сукобу интереса са другим клубовима учесницима такмичења;
7) нема дуговања према КСС и РКС;
8) испуњава друге услове утврђене пропозицијама такмичења.
Клуб који је регистрован као спортско привредно друштво може учествовати у такмичењима у
ингеренцији КСС ако испуњава услове из става 1. овог члана и ако се спортским активностима и
делатностима бави као својом претежном делатношћу.
Сматра се да су услови из ст. 1. тач. 1)-5) и ст. 2. овог члана испуњени уколико је надлежни
спортски инспектор решењем утврдио да клуб испуњава услове за обављање спортских активности и
делатности, у складу са Законом о спорту.
На услове за учешће клубова у МК такмичењима сходно се примењују услови из става
1. овог члана, ако овим Правилником није другачије утврђено.
У квалитетним МК лигама КСС за јуниоре/кадете могу да учествују само клубови који
имају сениорске екипе у 1.МЛС, 2. МЛС и 1.МРЛ.
У квалитетним МК међурегионалним лигама за јуниоре/кадете могу да учествују само
клубови који имају сениорске екипе у 1.МЛС, 2. МЛС , 1.МРЛ, 2 МРЛ и 3 МРЛ.

2.

Право наступа имају играчи:
- У19/У18 ЈУНИОРСКА ЛИГА СРБИЈЕ, играчи 2001/2002,
- У17/У16 КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ, играчи 2003/04

3.
У ЈУНИОРСКОЈ/КАДЕТСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ учествује 12 екипа. Број екипа из појединих
Регионалних кошаркашких савеза је одређен одлуком Управног одбора КСС - РКС БЕОГРАД 4
екипе, РКС ВОЈВОДИНА 2 екипе, РКС ЗАПАДНА СРБИЈА 2 екипе, РКС ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА 1 екипа, РКС ИСТОЧНА СРБИЈА 1 екипа, РКС ЈУЖНА СРБИЈА 1 екипа, РКС
РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈАСКИ 1 екипа.
4.
У случају да у РКС који дају учесника за наступ у Јуниорској и Кадетској лиги Србије,
нема три (3) екипе пријављених за квалификације, пријављени клубови се укључују у
квалификације на територији суседног РКС-а, а број екипа или проходност у Јуниорској и
Кадетској лиги Србије је иста у збиру екипа.
У оваквим случајевима квалификације води РКС са већим бројем пријављених екипа.
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У случају недовољног броја екипа у два РКС, Комисија за такмичење ће накнадно (после
пријава екипа) одредити спајање квалификација у више РКС и измењену проходност у
Јуниорској и Кадетској лиги Србије.
5.
Квалификације у РКС води комесар МК такмичења надлежног територијалног РКС.
Квалификације РКС се играју по једноструком бод систему, по систему који ће бити одређен
одлуком комесара МК такмичења РКС у зависности од броја пријављених екипа, квалитета
екипа, трошкова такмичења и слично.
Комесар такмичења је обавезан да након одиграног кола или након
завршетка квалификација достави копије записнике са утакмица квалификација
6.

Сваки клуб има право да пријави само једну такмичарску селекцију.

7.
УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ квалификационих утакмица/турнира МОРАЈУ бити исти као за
такмичење ЈУНИОРСКА/КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ - ПРОПОЗИЦИЈЕ ЈУНИОРСКЕ И КАДЕТСКЕ ЛИГЕ
- ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ.
Приликом подношења захтева за сезону или одобрења учешћа у такмичењу
клубови су пријавили објекте за одигравање утакмица, а сходно дозволи или
одбрењу дужни су да утакмице играју у тим салама.
Сале у којима се одигравају утакмице квалитетних лига КСС поред
ОБАВЕЗНИХ свих техничких нормитива за одигравања, као и услова одигравања,
морају имати и гледалиште за минимум 100 гледалаца, прописне свлачионице,
грејање у сали и спортску амбуланту за пружање хитне лекарске помоћи.
8.

Све трошкове квалификационих утакмица/турнира сносе клубови/КСС који учествују.

9.
Рок за ЕВИДЕНЦИЈУ пријава клубова за квалификације је СРЕДА 14. Август 2019.
године. Пријава се подноси РКС којем клуб територијално припада по седишту/месту клуба.
10.
КАЛЕНДАР КВАЛИФИКАЦИЈА и ЈУНИОРСКЕ/КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ је дат у КАЛЕНДАРУ
ТАКМИЧЕЊА КСС.
11.
Утакмице КВАЛИФИКАЦИЈА ЈУНИОРСКЕ/КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ се суде по 2ПО
МЕХАНИЦИ /ДВОЈЕ СУДИЈА/.
12.

Трошкови службених лица за квалификације: документ у прилогу.

13.

Новчана казна за случај одустајања екипе:





После пријаве за квалификације
После жреба за квалификације
После почетка квалификација
После оствареног пласмана у МК ЛИГУ КСС или током
такмичења у МК ЛИГИ КСС
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