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САОПШТЕЊЕ 1
ПРВИ СТЕПЕН МК 2016/2017
ЈУНИОРКЕ 98/99/00.
1.
2.
3.
4.

КК Сврљиг
КК Ртањ
КК Хајдук Вељко
ЖКК Бор

Такмичење почиње 12/13.11.2016. и игра се двокружни лига систем (6 кола). Завршетак такмичења првог степена је
17/18.12.2016.
У Други степен такмичења (Квалитетну лигу) пласирају се СВЕ ЧЕТИРИ ЕКИПЕ јер се на територији РКСЈС не
одиграва Први степен такмичења (нема пријављених екипа).
Други степен такмичења (Квалитетна лига) почиње 25/26.02.2017. и игра се двокружни лига систем (6 кола).
Завршетак Квалитетне лиге је 01/02.04.2017. године.
КАЛЕНДАР ПРВИ СТЕПЕН – ЈУНИОРКЕ, 6 кола
1. коло
2. коло
3. коло
4. коло
5. коло
6. коло

12/13.11.2016.
19/20.11.2016.
26/27.11.2016.
03/04.12.2016.
10/11.12.2016.
17/18.12.2016.

Комплетан распоред такмичења биће накнадно објављен.

КАДЕТКИЊЕ 01/02.
1.
2.
3.
4.

ЖКК Студент 1
ЖКК Студент 2
ЖКК Бор
КК Актавис академија

Такмичење почиње 12/13.11.2016. и игра се двокружни лига систем (6 кола). Завршетак такмичења првог степена је
17/18.12.2016.
У Други степен такмичења (Квалитетну лигу) пласирају се СВЕ ЧЕТИРИ ЕКИПЕ јер се на територији РКСЈС не
одиграва Први степен такмичења (нема пријављених екипа).
Други степен такмичења (Квалитетна лига) почиње 25/26.02.2017. и игра се двокружни лига систем (6 кола).
Завршетак Квалитетне лиге је 01/02.04.2017. године.

КАЛЕНДАР ПРВИ СТЕПЕН – КАДЕТКИЊЕ, 6 кола
1. коло
2. коло
3. коло
4. коло
5. коло
6. коло

12/13.11.2016.
19/20.11.2016.
26/27.11.2016.
03/04.12.2016.
10/11.12.2016.
17/18.12.2016.

Комплетан распоред такмичења биће накнадно објављен.

ПИОНИРКЕ 03/04.
1.
2.
3.
4.

ГРУПА 1
ЖКК Студент 2
КК Младост Весна
ЖКК Гимназијалац 1
КК Сврљиг

ГРУПА 2
ЖКК Студент 1
ОКК Сокобања
ЖКК Гимназијалац 2
КК Напредак

ГРУПА 3
КК Хајдук Вељко
КК Бин
КК Неготин
ЖКК Бор

Такмичење почиње 12/13.11.2016. и у свим групама игра се двокружни лига систем (6 кола). Завршетак такмичења
првог степена је 17/18.12.2016.
Други степен такмичења (Квалитетнa лигa) игра се заједно са екипама са територије РКСЈС. Пласман у други степен
(Квалитетну лигу) остварују првопласиране екипе из свих група. Другопласиране екипе из свих група играју
квалификације за попуну још једног места у Квалитетној лиги.
Начин одигравања Другог степена такмичења (Квалитетне лиге) биће накнадно одређен, на основу договора са
РКСЈС и одлуке Такмичарске комисије КСС. Завршетак Квалитетне лиге је најкасније до 29/30.04.2017. године.
КАЛЕНДАР ПРВИ СТЕПЕН – ПИОНИРКЕ, 6 кола
1. коло
2. коло
3. коло
4. коло
5. коло
6. коло

12/13.11.2016.
19/20.11.2016.
26/27.11.2016.
03/04.12.2016.
10/11.12.2016.
17/18.12.2016.

Комплетан распоред такмичења у свим групама биће накнадно објављен.

МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ 05.
1.
2.
3.
4.

ГРУПА 1
ЖКК Студент 2
ЖКК Студент 1
ЖКК Гимназијалац
слободан

ГРУПА 2
КК Ртањ
ЖКК Ђердап
КК Хајдук Вељко
ЖКК Бор

Такмичење почиње 12/13.11.2016. и у свим групама игра се двокружни лига систем (6 кола). Завршетак такмичења
првог степена је 17/18.12.2016.
Други степен такмичења (Квалитетнa лигa) НЕ ИГРА се заједно са екипама са територије РКСЈС, јер се на
територији РКСЈС не одиграва Први степен такмичења (нема пријављених екипа). Пласман у други степен
(Квалитетну лигу) остварују по две првопласиране екипе из обе групе.
Други степен такмичења (Квалитетна лига) почиње 25/26.02.2017. и игра се двокружни лига систем (6 кола).
Завршетак Квалитетне лиге је 01/02.04.2017. године.

КАЛЕНДАР ПРВИ СТЕПЕН – МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ, 6 кола
1. коло
2. коло
3. коло
4. коло
5. коло
6. коло

12/13.11.2016.
19/20.11.2016.
26/27.11.2016.
03/04.12.2016.
10/11.12.2016.
17/18.12.2016.

Комплетан распоред такмичења у свим групама биће накнадно објављен.

ТРЕЋИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА МК КСС – ФИНАЛНИ ТУРНИРИ
Пласман на финалне турнире јуниорки (Ф6) и пионирки (Ф8) остварују победници Другог степена такмичења
(Квалитетне лиге) на територији РКСИС и РКСЈС. У категорији кадеткиња финални турнир се игра на основу
пласмана у јединственој женској кадетској лиги КСС. У категорији млађих пионирки не игра се финални турнир КСС.

ТЕРМИНИ И ДЕЛЕГИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
ЈУНИОРКЕ 98/99/00
1.коло, 12/13.11.2016.
КК Сврљиг
ЖКК Бор
7009
Булатовић Д, Крстић С. – Вељковић Н.
КК Ртањ
КК Хајдук Вељко
7010
Милошевић М, Јевтић М. – Ристић Н.

Недеља 13.11.2016. у 12.00
Балон сала
Недеља 13.11.2016. у 14.00
Хала

КАДЕТКИЊЕ 01/02
1.коло, 12/13.11.2016.
ЖКК Студент 1
КК Актавис академија
7021
Антић Б, Здравковић С. – Кречковић М.
ЖКК Студент 2
ЖКК Бор
7022
Јанковић М, Васић Д. – Митровић И.

Субота 12.11.2016. у 17.30
ОШ Мирослав Антић
Недеља 13.11.2016. у 15.30
Хала Чаир – велика хала

ПИОНИРKE 03/04
Група 1, 1.коло, 12/13.11.2016.
ЖКК Студент 2
КК Сврљиг
7033
Видановић Д, Суботић Н. – Станковић Н.
КК Младост Весна
ЖКК Гимназијалац 1
7034
Ћирић Д, Манојловић В. – Милошевић М.

Субота 12.11.2016. у 11.45
Хала Чаир – мала сала
Субота 12.11.2016. у 11.00
Хала

Група 2, 1.коло, 12/13.11.2016.
ЖКК Студент 1
КК Напредак
7045
Ценић Б, Суботић Н. – Станковић Н.
ОКК Сокобања
ЖКК Гимназијалац 2
7046
Видановић С, Вељковић Н. – Стојев С.

Субота 12.11.2016. у 13.15
Хала Чаир – мала сала
Петак 11.11.2016. у 12.00
Хала

Група 3, 1.коло, 12/13.11.2016.
КК Хајдук Вељко
ЖКК Бор
7057
Станисављевић З, Ристић А. – Митровић М.
КК Бин
КК Неготин
7058

Субота 12.11.2016. у 09.00
Хала
ЗАМЕНА ДОМАЋИНСТВА
Игра се у термину 4.кола

4.коло, 03.12.2016
КК Неготин
КК Бин
7064
Станисављевић З, Ристић А. – Радукановић С.

Субота 12.11.2016. у 11.00
Хала

МЛАЂЕ ПИОНИРKE 05
Група 1, 1.коло, 12/13.11.2016.
ЖКК Студент 2
слободан
7069
7070

ЖКК Студент 1
ЖКК Гимназијалац
Голубовић Б, Вулић М. – Крстић Д.

Група 2, 1.коло, 12/13.11.2016.
КК Ртањ
ЖКК Бор
7081
Јевтић А, Јевтић М. – Ристић Н.
ЖКК Ђердап
КК Хајдук Вељко
7082
4.коло, 03.12.2016
КК Хајдук Вељко
ЖКК Ђердап
7088
Станисављевић З, Митровић М. – Радукановић С.

Петак 11.11.2016. у 14.15
Хала Чаир – мала сала
Субота 12.11.2016. у 20.00
Хала
ЗАМЕНА ДОМАЋИНСТВА
Игра се у термину 4. кола
Недеља 13.11.2016. у 11.00
Хала

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
1. Први степен МК КСС се игра према Правилнику о такмичењу КСС, Пропозицијама МК такмичења и
Правилима игре ФИБА.
2. ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ према чл.9. Пропозиција МК такмичења.
Утакмице МК такмичења КСС се могу играти у салама које испуњавају техничке услове према
Правилима игре и одлукама Управног одбора КСС у зависности од степена такмичења, а које је за ту сврху
регистровао Комесар или надлежни орган.
3. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
Све екипе су обавезне да изврше лиценцирање играча, тренера, службених представника на достављеном
обрасцу Лиценце екипе. Екипа може да лиценцира до 20 играча по екипи у категоријама јуниорки, кадеткиња и
пионирки, односно 25 играча у категорији млађих пионирки (обратити пажњу на ограничења у годиштима, ако
постоје).
Играч МК може бити лиценциран за сениорску екипу и највише две екипе МК истог клуба.
4. ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА
Право играња у Првом степену МК такмичења КСС има играч који је уписан у лиценцу екипе, има лиценцу
играча (бела, плава или зелена) и лекарски преглед не старији од шест месеци на дан одигравања утакмице.
5. ЛИЦЕНЦА ИГРАЧА.
Сваки играч је обавезан да поседује лиценцу играча и то:
У 19 ЈУНИОРКЕ
1998.
БЕЛА ЛИЦЕНЦА
У 18 ЈУНИОРКЕ
1999.
ПЛАВА ЛИЦЕНЦА
У 17 ЈУНИОРКЕ
2000.
ПЛАВА ЛИЦЕНЦА
У 16 КАДЕТКИЊЕ
2001.
ПЛАВА ЛИЦЕНЦА
У 15 КАДЕТКИЊЕ
2002.
ПЛАВА ЛИЦЕНЦА
У 14 ПИОНИРКЕ
2003.
ЗЕЛЕНА ЛИЦЕНЦА
У 13 ПИОНИРКЕ
2004.
ЗЕЛЕНА ЛИЦЕНЦА
У 12 МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ
2005.
ЗЕЛЕНА ЛИЦЕНЦА
Играч не може да има две лиценце различитих боја. Играч ниже узрасне категорије наступа за вишу узрасну
категорију са лиценцом боје ниже узрасне категорије.

6. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ИГРАЧА
Играч мора имати извршен и уписан лекарски преглед. Лекарски преглед не може бити старији од шест
месеци на дан одигравања утакмице.
Играч који нема лекарски преглед НЕМА право наступа на утакмици.
Екипа која због лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици губи утакмицу
службеним резултатом.
Екипе које немају на лиценцама играча (картон) оверену рубрику за лекарски преглед, обавезне су да
лекарски преглед овере у овлашћеној здравственој установи на посебном списку (са наведеним именима играча)
који достављају канцеларији РКСИС у Нишу и делегату пред сваку утакмицу.
7. ЛИЦЕНЦА ЕКИПЕ
Лиценца екипе мора бити читко попуњена, штампаним словима (ћирилица) са уписаним евиденционим
бројевима играча и оверена печатом клуба и потписом овлашћеног лица.
Лиценца екипе се НЕ МОЖЕ мењати или допуњавати (ни у случају прве регистрације играча) .
У лиценци екипе морају бити наведени сви играчи који ће наступати за екипу у одређеној узрасној
категорији (играчи млађе узрасне категорије имају право наступа ако су уписани у лиценцу екипе старије узрасне
категорије).
У листи играча, у колони напомена, за играча који је у прописаним прелазним роковима извршио прелазак у
клуб треба уписати назив месеца у којем је извршен прелазак и редни број под којим је прелазак објављен у
саопштењу Регистрационе комисије КСС.
Клуб и овлашћено лице клуба сноси пуну дисциплинску одговорност за веродостојност подака
уписаних у лиценцу екипе
8. ЛИЦЕНЦА ТРЕНЕРА
Право вођења екипе у Првом степену МК такмичења КСС има тренер који је уписан у лиценцу екипе и има
лиценцу тренера издату од УКТС (црвена или плава) и оверену за сезону 2016/2017.
Екипа не може добити лиценцу екипе ако нема тренера са важећом лиценцом за сезону 2016/2017.
Одлуком УКТС, а сагласно са Регистрационим правилником КСС, један тренер може да буде уписан на
највише два лиценцна списка (лиценце екипе).
Свака екипа мора на утакмици имати тренера са лиценцом, у противном се према Пропозицијама МК
изриче новчана казна, изузев у случају оправданих разлога, по одлуци Комесара.
За све информације у вези тренерских лиценци и семинара тренера обратити се Удружењу кошаркашких
тренера Србије (УКТС).
9. ЛИЦЕНЦА СЛУЖБЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА
Право представљања екипе у Првом степену МК такмичења КСС има службени представник који је уписан у
лиценцу екипе и има лиценцу службеног представника.
Сви остали пратиоци екипе (технички руководилац, лекар, физиотерапеут и др) такође МОРАЈУ да имају
лиценцу службеног представника са сликом, у противном НЕ МОГУ да седе на клупи.
10. НА КЛУПИ ЕКИПЕ ЗА ВРЕМЕ УТАКМИЦЕ МОГУ ДА СЕДЕ САМО ЛИЦА КОЈА СУ УПИСАНА У
ЛИЦЕНЦУ ЕКИПЕ И ИМАЈУ ВАЖЕЋУ ЛИЦЕНЦУ СА СЛИКОМ.
У случају да екипа нема на утакмици тренера (или тренер не испуњава наведене услове) службени
представник екипе, лекар и физиотерапеут могу да седе на клупи ако испуњавају услове за обављање ових
функција, али ТОКОМ утакмице НЕ МОГУ замењивати тренера (стајати испред клупе, тражити тајм-аут, тражити
информације од помоћних судија, обраћати се делегату или судијама, итд).
11. Приликом пријаве екипе за утакмицу службени представник или тренер предају делегату:
- лиценцу екипе
- пријавну листу играча који наступају на утакмици, са уписана 4 последња евиденциона броја играча
- лиценце свих играча који наступају на утакмици
- потврду о извршеном важећем лекарском прегледу (на посебном списку или у лиценци играча)
- лиценце тренера и помоћног тренера који наступају на утакмици, издате од УКТС
- лиценце за највише 5 пратилаца екипе (службени представник, лекар, физиотерапет).
Делегат утакмице је одговоран за контролу наведене документације.
12. На листи службених лица за Први степен такмичења МК КСС налазе се сва службена лица са
територије РКСИС и РКСЈС. Листа службених лице биће објављена у посебном саопштењу.

13. ТАКСЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
На основу одлуке УО КСС таксе службених лица за МК такмичења за сезону 2016/2017 износе:
ЛИГА
СУДИЈА
ДЕЛЕГАТ
ПОМ. СУДИЈА СТАТИСТИКА
појединачно појединачно
појединачно
укупно
У19/У18 Јуниори/јуниорке / Рег
800
600
400
У17/У16 Кадети/кадеткиње / Рег
800
600
400
У15/У14 Пионири/пионирке / Рег
700
500
400
У13/У12 Мл. пионири/пионирке / Рег
600
500
400
Фин. турнири МК (пионири, пионирке, јуниорке)
2.000
1.000
700
1.600
Службена лица имају право на путне трошкове како је прописано Пропозицијама МК такмичења. Службена
лица немају право на дневницу.
14. Утакмице се играју искључиво КОЖНИМ лоптама МОЛТЕН (величина, Nо. 6: девојчице). Први судија
одређује лопту за игру.
15. На основу одлуке Стручног савета КСС у Првом степену такмичења МК КСС у категоријама
пионирки и млађих пионирки није дозвољено играње ЗОНСКЕ ОДБРАНЕ.
Позивају се тренери да се по кодексу понашања придржавају одлуке Стручног савета КСС о забрани
играња зонске одбране. Судије за играње недозвољене ЗОНСКЕ ОДБРАНЕ досуђују тренеру техничку грешку.
16. Млађе пионирке играју по Посебним правилима (''ПАСАРЕЛА''). Екипа не може да почне утакмицу са
мање од 10 играчица, у противном губи утакмицу службеним резултатом.
17. У категоријима пионирки и млађих пионирки игра се по Изменама правила игре које је усвојио
Стручни савет КСС.
18. Клубови морају да воде рачуна о терминима контролних тренинга, као и другим активностима МК
селекција на Региону. Утакмице МК такмичењу НЕ МОГУ се одлагати због наступа играча за сениорску екипу
или другу МК категорију.
ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Школска екскурзија, болест играча, заузетост тренера, наступ играча за
старију категорију (сениорску екипу), заузетост сале, регионални тренинг или тренинг утакмица селекције,
проблеми са превозом и слично, НИСУ ОПРАВДАНИ разлози за одлагање утакмице.
19. Молим све клубове и службена лица да се доследно придржавају свих одредби Правилника о
такмичењу, Пропозиција такмичења МК, Правила игре и одлука објављених у Саопштењима Комесара,
чиме ће се избећи кажњавање и омогућити нормалан и регуларан ток такмичења.

ПОСЕБНА САОПШТЕЊА
1. Делегати су дужни да провере да ли лиценца тренера одговара особи која води екипу. Уколико тренер
који је уписан у лиценцу екипе није присутан сматра се да екипа НЕМА ТРЕНЕРА НА УТАКМИЦИ. Службени
представник НЕ СМЕ ДА СТОЈИ ПОРЕД ЛИНИЈЕ И ВОДИ ЕКИПУ. Одговоран делегат и судије.
2. Делегати су дужни да контролишу лиценце екипа као и лиценце и ИДЕНТИТЕТ играча на утакмицама.
Право наступа има само играч који је уписан у Лиценцу екипе и има оверен такмичарски картон и лекарски преглед.
Исто важи за тренера и службене представнике.
3. Делегат у извештају са утакмице МОРА да констатује ако екипа није имала присутног тренера, или разлог
ако тренеру није било дозвољено да седи на клупи екипе, односно ко је (презиме и име) и у којој функцији (службени
представник, лекар, физиотерапеут) у том случају био на клупи екипе.
4. Делегати су дужни да у извештају наведу да ли су трошкови службених лица регулисани.
5. Све информације о такмичењима КСС (резултати, табеле, саопштења...) можете наћи на сајтовима
www.kss.rs и www.rksis.rs.
6. Потврде делегирања и евентуалне отказе достављати искључиво на мејл office@rksis.rs.
7. ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА МК ДА ОБЈАВЉИВАЊЕ САОПШТЕЊА НА САЈТУ
www.rksis.rs ПОДРАЗУМАВА ДА СУ СВИ КЛУБОВИ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА ОБАВЕШТЕНИ И ИНФОРМИСАНИ О
СВИМ ОБАВЕЗАМА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ИСТИХ.

СЛАЊЕ СМС ПОРУКЕ
1. Ради објављивања резултата утакмица на сајту КСС и осталим регионалним сајтовима, ДЕЛЕГАТ
утакмице је дужан да најкасније у року од 30 минута после завршетка утакмице пошаље СМС поруку на број 6267
без обзира са које се мреже шаље (060,061,062,063,069,064,065,066)
СМС порука треба да буде следеће садржине:
РЕЗ, ШИФРА УТАКМИЦЕ, КРАЈЊИ РЕЗУЛТАТ, ЧЕТВРТИНЕ, ЗБИР ЕВЕНТУАЛНИХ ПРОДУЖЕТАКА
Где je:
РЕЗ – синтакса која се обавезно уписује пре шифре утакмице
ШИФРА УТАКМИЦЕ – Број који се налази испред такмичарског пара (у саопшењу и на wеб сајту)
РЕЗУЛТАТ – крајњи резултат, резултат за сваку четвртину, збир евентуалних продужетака
Пример:

Рез 5822 59:76 15:14 18:23 20:17 06:22
Између РЕЗ, ШИФРЕ УТАКМИЦЕ, КРАЈЊЕГ РЕЗУЛТАТА и РЕЗУЛТАТА ПО ЧЕТВРТИНАМА уписује се
једно празно место
Уколико се СМС порука исправно упише, пошиљалац ће добити повратну поруку следеће садржине:
Резултат је ажуриран.
Уколико се СМС порука упише на неки други начин, пошиљалац ће добити поруку следеће садржине:
Резултат није исправно унет. Порука је неисправна. Тада треба СМС поруку исправно написати и поново је
послати.
Уколико се резултат четвртина не слаже са крајњим резултатом, пошиљалац ће добити поруку следеће
садржине: Резултат није исправно унет. Порука је неисправна. Тада треба СМС поруку исправно написати и
поново је послати.
Уколико се СМС порука пошаље са шифром утакмице која не постоји, пошиљалац ће добити поруку
следеће садржине: Шифра не постоји.
Уколико је утакмица имала продужетке, резултати продужетака се уписују као УКУПАН ЗБИР СВИХ
ПРОДУЖЕТАКА, КАО ДА ЈЕ ИГРАН САМО ЈЕДАН ПРОДУЖЕТАК
Уколико утакмица НИЈЕ ОДИГРАНА или је ПРЕКИНУТА или је УЛОЖЕНА ЖАЛБА делегат МОРА
ДИРЕКТНО ОБАВЕСТИТИ КОМЕСАРА.
*** НАЈВЕЋА ГРЕШКА је ако делегат пошаље резултат на шифру утамкице која је већ одиграна у
истом или неком другом такмичењу!!!
Оваквом грешком се преписује резултат који је исправно постављен, чиме се спортска јавност доводи у
заблуду, а резултат утакмице за коју је делегат погрешно послао СМС остаје неуписан чиме се такође обмањује
спортска јавност. У овом случају добијамо неисправност две табеле у два такмичења.
ДЕЛЕГАТ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРОВЕРИ ДА ЛИ ЈЕ РЕЗУЛТАТ УТАКМИЦЕ КОЈИ ЈЕ ПОСЛАО ОБЈАВЉЕН НА
САЈТУ КСС, ДА ЛИ ЈЕ РЕЗУЛТАТ ТАЧНО УПИСАН, ДА ЛИ ЈЕ РЕЗУЛТАТ УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋЕ
ТАКМИЧЕЊЕ.
2. Делегати су дужни да поред СМС поруке коју шаљу према наведеном упутству (може се скинути са сајта
www.kss.rs и www.rksis.rs), резултат утакмице у истој форми пошаљу и Комесару такмичења М. Голубовићу на тел
069 2 404 504.
Комесар такмичења
Маринко Голубовић ср.

