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САОПШТЕЊЕ   бр. 1  - 2019/2020
1.Табела  учесника такмичарске сезоне  2019/2020 :

1. КК Јабланица          - Медвеђа 0 0 0 00:00 0
2. КК Ртањ                   - Бољевац 0 0 0 00:00 0
3. КК Младост Весна  - Б. Паланка 0 0 0 00:00 0
4. КК Топличанин       - Прокупље 0 0 0 00:00 0
5. КК Маринос             - Ниш 0 0 0 00:00 0
6. КК Бор РТБ              - Бор 0 0 0 00:00 0
7. КК Димитровград   - Димитровград 0 0 0 00:00 0
8. КК Морава               - Владичин Хан 0 0 0 00:00 0
9. КК Радник                - Сурдулица 0 0 0 00:00 0

10. КК Јастребац           - Алексинац 0 0 0 00:00 0
11. КК Ниш                    - Ниш 0 0 0 00:00 0
12. ОКК Јуниор             - Ниш 0 0 0 00:00 0

 НАПОМЕНЕ  за клубове и службена лица :

1) Утакмица се заказује у писаној форми 10 дана пре одигравања. Свака промена термина мора бити писано
потврђена  и  оверена  од  стране  клуба  (чл.  8  Пропозиција).  Термин  се  може  променити,  писмено
најкасније  на 2 дана пре одигравања а клуб који подноси захтев, сноси све административне трошкове.
Након тога се може мењати само уз сагласност ОБА клуба и са одобрењем Комесара.

2) Почетак утакмице се може заказати СУБОТОМ од 13,00 до 21,00 часова,НЕДЕЉОМ од 12,00 до 20,00 часова
и ПЕТКОМ од 17,00 до 21,00 уколико је стални термин или уз сагласност обе екипе. (чл. 8 Пропозиција).

3) Организатор  утакмице  је  дужан  да  обезбеди  све  техничке  и  друге  неопходне  услове  за  одигравање
утакмице  у  складу  са  одредбама  чланова  9  –  12  и  36-38  Пропозиција.  Делегат  утакмице  је  посебно
одговоран за контролу и спровођење ових услова (чл. 11-15 Пропозиција).

4) Играч у сезони 2019/2020 мора имати лиценцу одређене боје према годишту:
 БЕЛА лиценца  важи за СЕНИОРЕ (рођени 2001 год. и старији)
 БЕЛА лиценца са косом ЦРВЕНОМ линијом који имају 27 и више год.(рођени 1992 год и старији)
 ЦРВЕНА лиценца важи за ДВОЈНУ регистрацију (рођени 1999 / 2004)
 ПЛАВА лиценца за ЈУНИОРЕ (2002 год) и КАДЕТЕ (2003/2004 год.)
 Играчи категорије  U-15 –  пионири не могу бити лиценцираниза сенорску екипа клуба за који је

регистрован (чл. 22 Пропозиција).
5) На утакмици екипе наступају са најмање 10 играча и највише 12 играча, према условима који су прописани

у погледу броја и година сениорских играча. Клуб који наступи са мање од 10 играча на утакмици биће
кажњен новчаном казном од 12.000,00 динара (чл. 68 став 15 Пропозиција)  

6) Сви играчи морају имати обављен лекарски преглед који на дан одигравања утакмице НИЈЕ старији од 6
месеци. Играч који НЕМА лекарски преглед НЕМА право наступа на утакмици. (чл. 23 Пропозиција).Клуб
ОБАВЕЗНО доставља  Комесару  оверен  списак  СВИХ  лиценцираних  играча   са  извршеним  лекарским
прегледом пре почетка такмичења. (чл. 23 Пропозиција)

7) Екипа мора имати тренера  са лиценцом  УКТС,  у  противно се према  Пропозицијама  такмичења изриче
новчана казна. Ако се на лиценци екипе налази уписан ТРЕНЕР и ПОМОЋНИ ТРЕНЕР, значи да испуњава
СВЕ услове предвиђене од стране УКТС. (чланарина, лекарски итд.) Делегат мора у извештају са утакмице
констатовати уколико екипа није имала присутног тренера, односно ко је и у којој   функцији обављао
дужност тренера (чл. 25 Пропозиција)

8) На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко НЕМА лиценцу (чл. 41 Пропозиција). Делегат је одговоран за
проверу права наступа пратилаца екипе.
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9) Организатор утакмице је обавезан да има на утакмици ангажовану одговарајућу редарску службу,  у складу
са законом и Правилникок о такмичењу КСС. (чл. 56 Пропозиција)

10) Дужност организатора утакмице је да предузме  СВЕ мере како би био обезбеђен нормални ток утакмице.
Организатор сноси пуну одговорност за све прекршаје и инциденте који се догоде на самој утакмициили у
вези са њом (чл. 53 Пропозиција)

11) Листу судија и делегата усваја УО КСС на предлог Комисије за такмчење и СК КСС. Делегирање врши
Комесар лиге и клубови не могу да траже изузеће судија и делегата (чл, 32 Пропозиција.)

12) Таксе службених лица 1.МРЛ ИСТОК : 
      СУДИЈА 4.000,00 дин,  ДЕЛЕГАТ 3.000,00,  помоћни судија 800,00 дин

13) Службена лица (заједно), на основу надокнаде за пут имају право на 20 динара по пређеном километру и
трошкове  путарине  само  на  основу  одобрења  комесара  или  на  цену  аутобуске  карте  коју  достављају
делегату и клубу домаћину. Дозвољено је коришћење само једног аутомобила и морају путовати најкраћим
путем на утакмицу.  Службена лица немају  право на дневницу.  Делегат  доставља комесару извештај  о
исплаћеним таксама и путним трошковима. (чл, 29 Пропозиција.)

14) Откази службених лица потврђују се у писаној форми а делегирања објављују у Саопштењима. Судије су
обавезне да најмање 90 минута пре почетка утакмице буду у месту одигравања а један сат пре заказаног
почетка утакмице да буду у дворани. (чл. 33. Пропозиција) 

15) Помоћне судије су обавезне  да носе судијску опрему (горњи део) да буду у дворани 40 минута пре почетка
утакмице  и  да  се  јаве  делегату  са  налогом  регионалне  судијске  организације  (чл.  32,33  и 47
Пропозиција). Чланови клуба (играчи, чланови управе, службени представници итд) немају права да буду
помоћне судије 

16) Организатор утакмице је дужан да обезбеди присуство лекара или санитетског лица са прибором за прву
помоћ. (чл. 49.Пропозиција такмичења)

17) Екипа  која  иступи  из  такмичења  након  одређивања  такмичарских  бројева  или  током  такмичења  буде
искључена биће кажњена према Правилнику о такмичењу КСС

18) Опрема играча МОРА бити једнообразна и обележена према Правилима игре. Домаћа екипа игра у светлим
а гост у тамним дресовима (чл.22 Пропозиција)

19) У случају да играч стекне  изгуби  право наступа за клуб у ванредном прелазном року,  то право се
примењује од  датума/дана када га је играч стекао/изгубио и односи се и на одложену утакмицу
која  је  по  календару/распореду  такмичења   требала  да  се  игра  пре  него  што  је  играч  то  право
остварио/изгубио а СТВАРНО се игра након стицања/губљења права наступа.

20) Приликом пријаве екипе за утакмицу службени представник клуба или тренер предаје делегату утакмице
следећу документацију о праву наступа (чл. 41 Пропозиција)
 Лиценцу екипе оверена од стране комесара
 Лиценце играча са сликом, које су одрећене боје према годишту играча
 Лиценца тренера и помоћног тренера издата од стране УКТС
 Лиценце службених представника, оверене од стране комесара.
 Лекарски преглед играча на лиценци или оверен списак.
 Попуњена пријава играча (име и презиме) са бројем лиценце за наступајућу утакмицу
 Финансијски обрачун, делегат треба да има припремљен у ДВА примерка
 Делегатски извештај, делегат треба да има припремљен

21) Још једанпут МОЛИМ клубове да обрате пажњу на чланове  73,74 и 75 Пропозиција такмичења које се
односе  на  извршење  финансијских  обавеза  и  члан  50  који  се  односина  обавезу  снимања  утакмице  и
постављање државне заставе на видном месту члан 51 Пропозиција такмичења.

22) Обавештавају се  КЛУБОВИ, ДЕЛЕГАТИ и СУДИЈЕ да Саопштења такмичења, лиценце екипа и остале
информације и обрасце за такмичење могу наћи и скинути са званичног  сајта РКСИС. 

23) Делегати су ОБАВЕЗНИ да пошаљу делегатски извештај, образац датих кошева и ЗАПИСНИК са утакмице,
понедељком до 10,00 часова  на електронску адресу комесара као и резултат утакмице по завршетку
СМС  поруком  на  телефон  064/880-8817.  А  на D  scorе поставити  резултат.  Делегат  је  одговоран  за
контролу СВЕ наведене документације. Делегат је посебно одговоран за СВЕ наводе у извештају, испуњење
обавеза према Пропозицијама такмичења, техничке организације утакмице и записничког стола, опрема
екипа  ,  понашање  и  дисциплина  свих  актера  утакмице  (тренера,  играча  и  сл.  представника)  однос
службених лица (судија и пом. судија) према обавезама (долазак, понашање, одевање, судијска опрема,
однос  према  утакмици,  учесницима и  колегама)  као  и  раду техничких  уређаја  према  Правилима  игре.
Неизвршавање ових обавеза сматра ће се као несавесно обављање дужности службеног лица.

24) Комесар своје одлуке и саопштења објављује путем редовних билтена који излази после сваког кола
25) Документацију са утакмице послати најкасније до среде на адресу.
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2.Делегирања службених лица и термини :

     1. коло :  12 / 13. 10.2019. год.

1.
КК Јабланица ОКК Јуниор    Петак, 11.10.2019. год у 18,00

                Медвеђа, халаБ.Митић Ле    -  Д.Марковић Ле, Р.Ристић Ле

2.
КК Ртањ КК Ниш  Субота, 12.10.2019. год у 18,00

Бољевац, ХалаМ.Поповић За - В.Цветковић Ле, Мш.Стаменковић Гр

3.
КК Мл. Весна КК Јастребац Петак, 11.10.2019. год у 19,00

       Бела Паланка, халаД.Ћирић БП  -   М.Милетић Ни, Б.Шипетић Ни

4.
КК Топличанин КК Радник Недеља, 13.10.2019. год у 19,00

 Прокупље, ХалаД.Рајачић Ни -    М.Стојановић Ни, М.Суботић Ни

5.
КК Маринос КК Морава   Субота, 12.10.2019. год у 13,00

                Ниш, ШивараА.Ристић Пк -    А.Ђорђевић Ле, Мх.Стаменковић Ле

6.
КК Бор РТБ КК Димитровград Недеља, 13.10.2019. год у 17,00

Бор, ХалаИ.Арсић Бо -    Д.Васић Ни, И.Митровић Ни

         Клубови су у обавези да ОДМАХ закажу одигравање утакмица 2. и 3. кола сходно члану 8 
Пропозиција такмичења.

            Свим екипама и службеним лицима желим одличну 
сарадњу и успешну такмичарску сезону :

                 У Нишу,                                                                                        Комесар такмичења
        07. октобар 2019.                                                                      Небојша  Крстић с.р.

                                                                             nebojsa.krstic@rksis.rs
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