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САОПШТЕЊЕ КУП бр. 1 - 2020/2021
1. Табела учесника такмичарске сезоне 2020/2021 :
КК Јабланица (Медвеђа), КК Топличанин (Прокупље), КК Радник (Сурдулиоца),
КК Морава (Владичин Хан), КК Димитровград, КК Маринос (Ниш), КК Ртањ
(Бољевац), КК Ниш, КК Младост Весна (Бела Паланка), КК Јуниор (Ниш), КК
Власотинце, КК Пантери (Врање), КК Актавис Академија (Лесковац), КК Зицер
(Бор);

Осим екипа са обавезом учешћа, пријаву су послали и клубови са 2.МРЛ
ИСТОК : КК Радан (Лебане), КК Хисар (Лесковац), КК Јастребац (Алексинац), КК
Књажевац 1950 (Књажевац)
Екипе 1.МРЛ ИСТОК су извукле Такмичарске бројеве за КУП а екипе 2.МРЛ
Исток ће играти бараж за КУП. Сваки представник клуба је извукао свој
Такмичарски број, а Тех.секретар М.Стефановић је извукла бројеве за отсутне
представнике КК Радан (Лебане), КК Хисар (Лесковац), КК Јастребац (Алексинац),
КК Књажевац 1950 (Књажевац), затим је Ген.Секретар извукао парове баража.
Комесар Такмичења је упознао присутне са најзначајнијим одредбама
Пропозиција КУП Такмичења.
Домаћин у КУП Такмичењу је екипа која је била слабије пласирана у
претходној такмичарској сезони. Табела је попуњена са исправним домаћинствима,
одређеним према Пропозицијама КУП Такмичења.
Термини за КУП Такмичење су : бараж /до 03.10.2020.; 1. коло /среда
07.10.2020. ; 2.коло / среда 14.10.2020.; полуфинале среда 21.10.2020;
финалисти иду у Други степен КУПа сходно Пропозицијама такмичења.

ПАРОВИ

1. коло

2. коло

1–2

победник

полуфинале

КК Пантери Врање
КК Јабланица Медвеђа

(1,2) – (3,4)

КК Маринос Ниш
КК Топличанин Прокупље

((1,2) – (3,4)) –

3–4

((5,6) – (7,8))

КК Власотинце
КК Младост Весна Бела Паланка

5–6

победник

победник

Победник
КК Књажевац – КК Хисар

(5,6) – (7,8)
7–8

Лесковац
ОКК Јуниор Ниш
КК Зицер Бор
КК Ртањ Бољевац

9 – 10

(9,10) – (11,12)

КК Ниш
КК Димитровград

победник
победник
((9,10) – (11,12)) –

11 – 12

((13,14) – (15,16))

КК Актавис академија Лесковац
Кк Радник Сурдулица

13 – 14

(13,14) – (15,16)

Победник КК Радан Лебане – КК
Јастребац Алексинац

победник

15 – 16

КК Морава Владичин Хан

Лиценцирање: Молим Вас да лиценцирање екипа обавите до среде 30.09.2020.
године. За лиценцирање је потребно комплетирати документацију која укључује:
образац за лиценцирање, картоне играча, потврду о уплати тренерске лиценце,
лекарски преглед, и за сваку особу на лиценцном списку попунити и потписати
ИЗЈАВУ COVID19 на дан лиценцирања.

НАПОМЕНЕ за клубове и службена лица :
1)

2)

3)

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.
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. Организатор утакмице је одговоран за поштовање Протокола о
организацији утакмица у случају пандемије вируса COVID19. Делегат
утакмице је посебно одговоран за контролу и спровођење ових услова (чл. 1115 Пропозиција). Делегат је одговоран за поштовање Протокола о
организацији утакмица у случају пандемије вируса COVID19.
Играч у сезони 2020/2021 мора имати лиценцу одређене боје према годишту:

БЕЛА лиценца важи за СЕНИОРЕ (рођени 2002 год. и старији)

БЕЛА лиценца са косом ЦРВЕНОМ линијом који имају 27 и више год.(рођени
1993 год и старији)

ЦРВЕНА лиценца важи за ДВОЈНУ регистрацију (рођени 2000 / 2005)

ПЛАВА лиценца за ЈУНИОРЕ (2002 год) и КАДЕТЕ (2003/2004 год.)

Играчи категорије U-15 – пионири не могу бити лиценцирани за сенорску
екипу клуба за који је регистрован (чл. 22 Пропозиција).
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)
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)
На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко НЕМА лиценцу (чл. 41
Пропозиција). Делегат је одговоран за проверу права наступа пратилаца
екипе.
Организатор утакмице је обавезан да има на утакмици ангажовану одговарајућу
редарску службу, у складу са законом и Правилникок о такмичењу КСС. (чл. 56
Пропозиција)
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)
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.)
Таксе службених лица у Првом степену КУП Такмичења :
СУДИЈА 1.200,00 дин, ДЕЛЕГАТ 1.000,00, помоћни судија 800,00 дин
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.)
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)
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
Организатор утакмице је дужан да обезбеди присуство лекара или санитетског
лица са прибором за прву помоћ. (чл. 49.Пропозиција такмичења)
Екипа која иступи из такмичења након одређивања такмичарских бројева или
током такмичења буде искључена биће кажњена према Правилнику о такмичењу
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5)
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20)

КСС
Опрема играча МОРА бити једнообразна и обележена према Правилима игре.
Домаћа екипа игра у светлим а гост у тамним дресовима (чл.22 Пропозиција)
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.
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
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.
Документацију са утакмице послати најкасније првог радног дана након
одигране утакмице на адресу: РКС источна Србија, 1МРЛ Исток,
Обреновићева 10/3, 18000 Ниш

2. Делегирања службених лица и термини :
БАРАЖ КУП-а:

1.
2.

КК Књажевац 1950

КК Хисар

Рајачић Д. НИ – Митровић И. НИ – Милосављевић С. НИ

КК Јастребац

КК Радан

Костић А. НИ – Марковић М. НИ – Вуловић М. НИ

Субота 19:00
Хала Каплар , Књажевац
Недеља 13:00
Спортска хала, Алексинац

Молим Клубове учеснике да ОДМАХ закажу одигравање утакмица 1.
и 2. кола сходно члану 8 Пропозиција такмичења.
Свим екипама и службеним лицима желим одличну сарадњу и
успешну такмичарску сезону :

У Нишу,
15. 09. 2020. године

Комесар такмичења
Ђорђевић Игор

