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КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС - САСТАНАК 03. ОКТОБАР 2019. Године, БЕОГРАД
ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ
1. Комисије за такмичење КСС – ће формулисати стандарде у вези са салама које
(не)испуњавају услове за одигравање утакмица. Формираће се Комисија за оцену хала за
одигравање утакмица на територији Републике Србије.
2. Додатне квалификације за попуну кадетске лиге одредити након изјашњавања клубова о
учешћу уквалификацијама. Првопласирана екипа остварује пласман у Квалитетној лиги КСС
у конкуренцији кадета.
3. Попуна Квалитетне лиге КСС у конкуренцији кадеткиња одредиће се након завршетка
квалификација, а због мањег броја пријављених екипа. Директну проходност остварују
следеће екипе КСВ 1, КСБ 4, РКСЗС 2, РКСИС 1, РКС ЦС 2. У случају да нема довољног броја
екипа лига ће бројати 10 клубова.
4. Састанак са оператерима на бази одржаће се 22. Октобра 2019. године.
5. Одобрава се захтев РКС РКМ у вези делегата Наташе Арсенијевић.
6. У вези са дописом Тијане Мрђе одобрава се да буде на листи 1.ЖРЛ КСВ/КСБ и на ЖКЛС
уколико оствари позитиван резултат на тестирању. За тестирање је задужен Бранко Лозанов.
7. На предлог Миодрага Личине а након разговара са Генералним секретаром РКСИС, именује
се Зоран Стеванић за повереника судијске комисије за регион Источна Србија.
8. Састанци КТ КСС ће се у наредном периоду одржавати и ван Београда у седишту региона уз
присуство Комесара такмичења са тог РКС а и Генералног секретара.
9. Комисија за такмичење КСС наводи да уколико се измени листа судија која је предложена
за Кошаркашку лигу Србије у виду тога да се на тој листи додају 2 жене судије (ФИБА судије),
потребно је да се направи договор са КЛС лигом да уколико нису делегиране у неком колу
КЛС лиге, могу неометано бити делегиране за неку од утакмица савезних лига.
10. КТ КСС констатује да Удружење клубова није у потпуности испоштовала предложену листу
кандидата за напредовање делегата и без сагласности КСС на листу уврстила делегата
Звездана Јанковића. Удружење клубова је то учинило из њима знаних разлога.
11. Комисија за такмичење КСС препоручује да се обавесте помоћне судије које су на КЛС лиги
да ФИБА не препознаје опцију опструкцију кошаркашких утакмица посредством службених
лица-помоћних судија и да то, према препоруци ФИБА, угрожава даље лиценцирање
помоћних судија КЛС лиге које учествују у процесу штрајка.
12. Комисија за такмичење КСС предлаже Кошаркашкој лиги Србије да се таксе помоћних судија
КЛС лиге подигну на 2000 динара. Комисија за такмичење КСС обавештава Кошаркашку лигу
Србије да не подржава допис помоћних судија КСБ-а и опструкцију кошаркашких утакмица.
Уколико се идеја о опструкцији кошаркашких утакмица реализује, препорука Комисије за
такмичење КСС Срђану Стојановићу је да се евидентирају помоћне судије КЛС лиге које
заговарају наведену идеју и да се обуставе њихова наредна
делегирања.
13. Правилник о делегатима је потребно формулисати у складу са актуелним системима
такмичења.
14. Листе делегата и судија за WABA лигу направљене су у складу са упутствима.
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15. Комисија за такмичење КСС подржава да се УО КСС обавести о свим дуговањима према
служебним лицима-судијама.
Комисија за такмичење КСС
Председник, Бранко Лозанов
Потпредседник за такмичења КСС, Душан Пројовић
Одлуке и закључке доставити:
- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС;
- Члановима Комисије за такмичење КСС;
- Регионалним кошаркашким савезима;
- А/а.
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