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ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2020/2021

ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

КУП такмичење КСС  се игра према одредбама Статута КСС, Пропозиција такмичења,
Пропозиција  КУП  такмичења,  Регистрационог  правилника  КСС,  Дисциплинског  правилника
КСС, Службених Правила игре, и одлукама Управног одбора КСС, Комисије за такмичење КСС,
комесара КУП такмичења.

Куп такмичење КСС у МУШКОЈ конкуренцији се игра у три степена.
У   П  рвом  /Д  ругом степену   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.

У   П  рвом степену   такмичења ОБАВЕЗНО учествују клубови из Прве мушке регионалне
лиге  (1.МРЛ,  трећи ранг  такмичења),  а  по  пријави  клубови  Друге  мушке регионалне  лиге
(2.МРЛ, четврти ранг такмичења) и Летње мушке лиге (3.МРЛ, пети ранг такмичења).

Клуб који у складу са пропозицијама КУП такмичења има обавезу играња у
КУП такмичењу а не игра КУП такмичење, чини дисциплински прекршај за који ће
му се изрећи новчана казна од 600 бодова од стране комесара такмичења.

Први степен се игра у у четири територијалне групе СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК.
У групи СЕВЕР играју клубови из КС ВОЈВОДИНА, у групи ЦЕНТАР играју клубови из КС

БЕОГРАД, у групи ЗАПАД играју клубови из РКС ЗАПАДНА СРБИЈА, РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА и
РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ, у групи ИСТОК играју клубови из РКС ИСТОЧНА СРБИЈА и
РКС ЈУЖНА СРБИЈА.

Финалисти, два (2) клуба из сваке територијалне групе стичу право играња у  Другом
степену такмичења.

Први  степен  води  се  из  центара  из  којих  се  води  такмичење  1.МРЛ  надлежне
територијалне групе, и води га комесар сениорског такмичења 1.МРЛ, листа судија (механика
2ПО) / делегата одговарајуће територијалне групе 1.МРЛ СЕВЕР / ЦЕНТАР / ЗАПАД / ИСТОК.

Комесар  је  обавезан да  на  имејл адресу  lige@kss.rs пошаље почетно  Саопштење са
именима пријављених клубова и распоредом утакмица.

Комесар  је  обавезан  да  након  одигравања  последње  утакмице,  на  имејл  адресу
lige@kss.rs пошаље завршно Саопштење са именима и подацима (имејл, име/презиме и бр.тел.
сл. представника клуба...) клубова који су се квалификовали за Први део Другог степена КУП
такмичења.

ДРУГИ СТЕПЕН КУП такмичења се игра у два дела.

1. део
У првом делу Другог степена КУП такмичења учествују клубови из 1.МЛС по пријави,

ОБАВЕЗНО клубови 2.МЛС и финалисти из првог степена КУП такмичења. 
Први део Другог степена КУП такмичења се игра у четири територијалне групе: СЕВЕР,

ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК. У групи СЕВЕР играју клубови из РКС ВОЈВОДИНА, у групи ЦЕНТАР
играју  клубови из  РКС БЕОГРАД,  у  групи  ЗАПАД играју  клубови  из  РКС  ЗАПАДНА СРБИЈА,
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА и РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ, у групи ИСТОК играју клубови из РКС
ИСТОЧНА СРБИЈА и ЈУЖНА СРБИЈА.

Први  део  Другог  степена  води  се  из  центара  из  којих  се  води  такмичење  1.МРЛ
надлежне територијалне групе, и води га комесар сениорског такмичења 1.МРЛ., листа судија
(механика 3ПО) / делегата 2.МЛС и одговарајуће територијалне групе 1.МРЛ СЕВЕР / ЦЕНТАР /
ЗАПАД / ИСТОК.

Комесар  је  обавезан да  на  имејл адресу  lige@kss.rs пошаље почетно  Саопштење са
именима пријављених клубова и распоредом утакмица.

Комесар  је  обавезан  да  након  одигравања  последње  утакмице,  на  имејл  адресу
lige@kss.rs пошаље завршно Саопштење са именима и подацима (имејл, име/презиме и бр.тел.
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сл. представника клуба...) клубова који су се квалификовали за Други део Другог степена КУП
такмичења.

2. део
Други део Другог степена КУП такмичења се игра на територији целе Србије, води се из

центра КСС и води га  комесар такмичења 2.МЛС,  листа судија (механика 3ПО) /  делегата
2.МЛС и 1.МЛС.

Осам екипа (две најбоље пласиране екипе из сваке територијалне групе првог дела
Другог степена) играју по куп систему (четвртфинале 8 екипа, полуфинале 4 екипе и финале 2
екипе)  до  финала  Другог  степена.  Парови  у  четвртфиналу  се  одређују  жребом,  даља
проходност је одређена КУП системом играња.

Победник  и  финалиста другог  дела  Другог  степена  стичу право  играња  у  Трећем
степену (Финални турнир КУП такмичења КСС). Финални турнир КУП такмичења КСС за
СЕНИОРЕ има посебан назив КУП Радивој Кораћ.

На  Финалном турниру  КУП  такмичења  КСС  (трећи  степен КУП такмичења  КСС)  за
СЕНИОРЕ, у такмичарској сезони 2020/2021, учествује осам (8) екипа и то: 

- финалисти другог дела Другог степена КУП такмичења КСС (2 екипе), 
- клубови Међународне регионалне АБА ј.т.д лиге по пласману (5 екипa),  
- клубови 1.МЛС по пласману (1 екипa).
Пласман клубова се одређује по званичним ФИБА Правилима игре.
У случају да се Финални турнир КУП такмичења игра пре завршетка  редовног  дела

такмичења пласман  се  одређује  на  основу  резултата  полусезоне,  као  за  такмичење  по
једноструком бод систему. Уколико се Финални турнир КУП такмичења игра после завршетка
редовног  дела такмичења пласман се одређује на основу  резултата редовног дела,  као за
такмичење по двоструком бод систему.

Уколико клуб оствари пласман по два основа, кроз Други степен КУП такмичења и на
основу пласмана у 1.МЛС, рачуна се пласман кроз Други степен КУП такмичења, док место на
основу пласмана у 1.МЛС преузима следећи клуб по пласману у 1.МЛС.

Пропозицијама КУП такмичења и одлукама УПРАВНОГ ОДБОРА КСС на предлог Комисије
за такмичење КСС се дефинишу посебне одредбе за Финални турнир КУП такмичења КСС за
СЕНИОРЕ у вези одређивања организатора, услова организације, учешћа,  система играња -
клубови из Међународне регионалне АБА ј.т.д лиге су повлашћени (4 клуба по пласману у АБА
ј.т.д.  лиги  на  крају  првог  дела  такмичења –  једнокружни  бод  систем) и  не  састају  у
четврфиналу, жреба, календара, термина утакмица, финансијских одредби и друго.

Утакмице  се  играју  у  ЧЕТИРИ  ДАНА,  ПРВИ  и  ДРУГИ  ДАН  /четири  четвртфиналне
утакмице/, ТРЕЋИ ДАН /две полуфиналне утакмице/ и ЧЕТВРТИ ДАН /финална утакмица/.

Клуб/екипа  на  Финалном  турниру  КУП  такмичења  КСС  наступа  са  ЧЕТРНАЕСТ  /14/
играча  које  пријави.  Клуб  има  право  на  промену/измену  састава  екипе,  12  играча,  на
утакмицама током турнира.

ТАКМИЧЕЊЕ ЖЕНСКИХ ЕКИПА 

КУП такмичење КСС у ЖЕНСКОЈ конкуренцији се игра у три степена.

У  првом  степену такмичења  ПО  ПРИЈАВИ учествују  клубови  из  Прве  женске
регионалне лиге (1.ЖРЛ, трећи ранг такмичења), и Летње женске лиге (3.ЖРЛ, четврти ранг
такмичења).

Први степен се игра у ТРИ територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ 1 и ЈУГ 2.
У групи СЕВЕР играју клубови из 1.ЖРЛ (који територијално припадају КСВ и

КСБ).
У групи ЈУГ 1 играју клубови из 1.ЖРЛ (који територијално припадају РКС ЗС,

РКС РКМ) 
У групи ЈУГ 2 играју клубови 1.ЖРЛ (који територијално припадају РКС ЦС,

РКС ИС и РКС ЈС).
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Проходност клубова се одређеје на следећи начин:
1 ЖРЛ Север - 4 клуба 
1 ЖРЛ Југ А - 2 клуба
1 ЖРЛ Југ Б - 2 клуба
Први  степен  води  се  из  центара  из  којих  се  води  такмичење  1.ЖРЛ надлежне

територијалне групе, и води га комесар сениорског такмичења 1.ЖРЛ, листа судија (механика
2ПО) / делегата одговарајуће територијалне групе 1.ЖРЛ СЕВЕР / ЈУГ 1 / ЈУГ 2.

Комесар  је  обавезан да  на  имејл адресу  lige@kss.rs пошаље почетно  Саопштење са
именима пријављених клубова и распоредом утакмица.

Комесар  је  обавезан  да  након  одигравања  последње  утакмице,  на  имејл  адресу
lige@kss.rs пошаље завршно Саопштење са именима и подацима (имејл, име/презиме и бр.тел.
сл. представника клуба...) клубова који су се квалификовали за Други степен КУП такмичења.

У другом степену такмичења  ОБАВЕЗНО учествују клубови из  Прве женске лиге
Србије (1.ЖЛС, први ранг такмичења), Друге женске лиге Србије (2.ЖЛС, други ранг
такмичења) и клубови који су се пласирали из  првог степена.

Укупан број клубова који учествују у другом степену је 32 из то:  1.ЖЛС - 12 клубова,
2.ЖЛС - 12 клубова, 1.ЖРЛ Север - 4 клуба, 1.ЖРЛ Југ А - 2 клуба, 1.ЖРЛ Југ Б - 2 клуба.

У случају да 2.ЖЛС/1.ЖРЛ Север, Југ 1, Југ 2 нема пуни број екипа од 12/8 проходност у
Други  степен  КУП  такмичења  одредиће  се  посебном  одлуком  ТК  КСС  и  Комесара  КУП
такмичења.

Други степен КУП такмичења се игра на територији целе Србије, води се из центра КСС
и води га комесар такмичења 1.ЖЛС, листа судија (механика 3ПО) / делегата 1.ЖЛС.

Други степен се игра по систему елиминације почевши од шеснаестине финала и играју
се 3 кола.  На Финалном турниру КУП такмичења КСС  (трећи степен КУП такмичења КСС)  за
СЕНИОРКЕ учествује  четири (4) клуба - која су остварила пласман кроз Други степен КУП
такмичења.
  У првом и другом степену 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.
Финални турнир  КУП такмичења  КСС за СЕНИОРКЕ има посебан назив КУП Милан
Цига Васојевић.

Пропозицијама  такмичења  за  Финални  турнир  КУП  такмичења  КСС  за  СЕНИОРКЕ
дефинишу посебне одредбе у вези одређивања организатора, услова организације,  система
играња, календара, термина утакмица, финансијских одредби и друго.

Утакмице се играју у ДВА ДАНА, ПРВИ ДАН /две полуфиналне утакмице/ и ДРУГИ ДАН /
финална утакмица/.

Клуб/екипа  на  Финалном  турниру  КУП  такмичења  КСС  наступа  са  ЧЕТРНАЕСТ  /14/
играчица које пријави.  Клуб има право на промену/измену састава екипе,  12 играчица,  на
утакмицама током турнира.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

МУШКО ТАКМИЧЕЊЕ
За ПРВИ СТЕПЕН КУП такмичења су  дефинисани Пропозицијама такмичења за Прву

мушку регионалну  лигу (1.МРЛ, трећи ранг такмичења КСС).
За ДРУГИ СТЕПЕН КУП такмичења су дефинисани Пропозицијама такмичења за Другу

мушку лигу Србије (2.МЛС, други ранг такмичења КСС). 
За  ТРЕЋИ  СТЕПЕН  КУП  такмичења,  ФИНАЛНИ  ТУРНИР  КУП  ТАКМИЧЕЊА  КСС,  су

дефинисани  Пропозицијама такмичења за КУП „Радивој Кораћ“ и одлукама УПРАВНОГ
ОДБОРА КСС.

ЖЕНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
За Први степен су дефинисани Пропозицијама такмичења за  Прву женску регионалну

лигу Србије (1.ЖРЛ, трећи ранг такмичења КСС).
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За Други степен су дефинисани Пропозицијама такмичења за Другу женску лигу Србије
(2.ЖЛС, други ранг такмичења КСС).

За  ТРЕЋИ  СТЕПЕН  КУП  такмичења,  ФИНАЛНИ  ТУРНИР  КУП  ТАКМИЧЕЊА  КСС,  су
дефинисани  Пропозицијама  такмичења  за  Прву  женску  лигу  Србије  (1.ЖЛС,  први  ранг
такмичења КСС) и одлукама УПРАВНОГ ОДБОРА КСС.

Утакмице КУП такмичења Првог/Другог степена се играју у току недеље, УТОРКОМ ИЛИ
СРЕДОМ са почетком између 17,00 и 20,00 сати.

Први степен КУП такмичења  почиње пре  почетка  сениорских  такмичења у  зимским
сениорским лигама.

Термин Трећег степена КУП такмичења КСС је одређен одлуком о датуму организације
Финалног турнира КУП такмичења КСС за СЕНИОРЕ и Финалног турнира КУП такмичења КСС за
СЕНИОРКЕ.

У  Првом  степену  КУП  такмичења  домаћа  екипа,  организатор  утакмице,  сноси  само
трошкове  организације  утакмице  а  све  трошкови службених  лица  (таксе,  путне  трошкове)
сноси КСС, док гостујућа екипа сноси своје  путне трошкове и евентуалне трошкове боравка.

У  Другом  степену  КУП  такмичења  домаћа  екипа,  организатор  утакмице,  сноси  све
трошкове  организације  утакмице  а све  трошкове  службених  лица  (таксе,  путне  трошкове)
сноси КСС, док гостујућа екипа сноси своје путне трошкове и евентуалне трошкове боравка.

У  ЗАВИСНОСТИ  ОД  СТЕПЕНА  КУП  ТАКМИЧЕЊА  КТ КСС  ОДРЕЂУЈЕ
НАДЛЕЖНОСТ КОМЕСАРА И ЛИСТЕ СУДИЈА/ДЕЛЕГАТА.

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК 


