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Записник са састанка клубова 
- Другир степен МК у женској конкуренцији- 

Сезона 2016/2017 
 

Састанак клубова Другог степена МК такмичења РКСИС у сезони 2016/2017 у женској конкуренцији одржан је у 
Нишу 10.01.2017. у просторијама РКСИС.  

Присутни представници клубова: КК Сврљиг, ЖКК Гимназијалац, УЖКК Студент, КК Бин.  
Одсутни клубови: ЖКК Бор, КК Хајдук Вељко, КК Ртањ, КК Актавис академија, ОКК Сокобања. 
Остали присутни: Маринко Голубовић, Комесар МК такмичења РКСИС, Милица Стефановић, Технички секретар 

РКСИС. 
 

Састанак клубова учесника Првог степена МК такмичења РКСИС у сезони 2016/2017 у женској конкуренцији 
отворио је Маринко Голубовић, Комесар МК такмичења РКСИС, и поздравио присутне. 
 

Предложени дневни ред усвојен је једногласно. 
 

1. Систем и Пропозиције такмичења 
 

У женској конкуренцији Други степен такмичења игра заједно са екипама из РКС ЈС, са једним местом у пласману 
на Финалне турнире КСС који се играју у конкуренцијама јуниорки и пионирки.  

 
На територији РКС ЈС није одиграно такмичење у категоријама јуниорки, тако да су пласман у Други степен 

оствариле све четири екипе из Првог степена такмичења. У категорији кадеткиња на територији РКС ЈС била је 
пријављена само једна екипа (КК Актавис академија) која је прикључена Првом степену такмичења РКСИС. Пласман у 
Други степен оствариле су три екипе из Првог степена такмичења. Други степен такмичења играће се заједно са 
екипама из РКС ЈС само у категорији пионирки, где је РКСЈС пријавио само једну екипу (КК Актавис академија). У 
категорији млађих пионирки није одиграно такмичење на територији РКС ЈС, тако да су пласман у Други степен 
оствариле четири екипе из Првог степена такмичења. 

 

Одлуком КТ КСС сезона Други степена МК такмичења на територији Републике Србије мора да се заврши до 
Ускрса (15/16. април 2017). 

 

Комесар МК такмичења Маринко Голубовић упознао је клубове да се Други степен МК такмичења у сезони 
2016/2017 у женској конкуренцији организује и спроводи на принципима сениорских такмичења КСС, који произилазе 
из Правилника о такмичењу и Пропозиција МК такмичења.  

 
Такође је информисао клубове да у Пропозицијама МК такмичења нема промена, осим следеће допуне: 
- Уколико екипа на утакмици нема тренера са лиценом казниће се новчаном казном, изузев у случају 

оправданих разлога, по одлуци Комесара.  
 

Утакмице пионирки могу се играти без присуства публике у сали Гимназије у Зајечару. али само уз добијену 
сагласност гостујуће екипе и одобрење Комесара такмичења. Дужност је организатора утакмице да ову сагласност 
унапред обезбеди пре заказивања утакмице и да је у писаној форми достави Комесару МК такмичења. 

 
Клубови су прихватили предлог Комесара да се утакмице млађих пионирки могу играти без присуства публике у 

малој сали Чаир у Нишу и у сали Техничке школе у Пироту. Комесар сматра да су клубови домаћини добили 
сагласност од противника за заказивање одигравања утакмица у овим салама у Другом степену такмичења МК КСС и 
накнадни приговори се НЕЋЕ разматрати. Сви организатори у наведеним салама су дужни да обезбеде ручне 
семафоре, ако нема електричних уређаја, као и све помоћне уређаје из чл.11 Пропозиција МК.  

 

Код млађих пионирки ОБАВЕЗНА је примена Посебних правила које је усвојио Стручни савет КСС (''пасарела'' 
систем). Утакмице се НЕЋЕ ИГРАТИ уколико било која екипа нема најмање 10 играча. Код пионирки и млађих 
пионирки ОБАВЕЗНА је примена Измена Правила игре које је усвојио Стручни савет КСС (и даље је забрањено 
играње ЗОНСКЕ одбране). 

 

mailto:office@rksis.rs
http://www.rksis.rs/


2. Усвајање календара такмичења 
 

На предлог Комесара МК усвојен је Календар Другог степена МК такмичења. У категоријама јуниорки, кадеткиња и 
млађих пионирки Други степен МК такмичења (6 кола) почиње 25/26.02.2017. и завршава се 01/02.04.2017. У 
категорији пионирки Други степен МК такмичења (10 кола) почиње 28/29.01.2017. и завршава се 08/09.04.2017. 

 

Распоред Другог степена такмичења МК са календаром, биће објављени у посебном саопштењу. 
 

3. Извлачење такмичарских бројева 
 

Представници клубова су упознати о саставу лига у Другом степену такмичења МК у женској конкуренцији. Сви 
клубови који су кроз такмичење у Првом степену такмичења МК остварили пласман у Други степен такмичења МК, 
потврдили су своје учешће, осим ЖКК Студент 1 који је одустао од такмичења у категорији млађих пионирки. Усвојен 
је предлог да Комесар МК понуди то место ЖКК Бор. Уколико ЖКК Бор не прихвати понуду, такмичење млађих 
пионирки одиграће се са три екипе. 

 

 Прихваћени су изречени захтеви клубова (КК Ртањ, ЖКК Гимназијалац) у вези такмичарских бројева, ради лакше 
организације утакмица. Након тога извучени су такмичарски бројеви у свим категоријама. Такође су извучени  
такмичарски бројеви за квалификације пионирки за попуну два места у Квалитетној лиги. 

 

ЈУНИОРКЕ 1998/99/00. 

1 ЖКК Бор Бор Извучен број на жребу: 1 

2 КК Хајдук Вељко Неготин Извучен број на жребу: 3 

3 КК Ртањ Бoљевац Извучен број на жребу: 4 

4 КК Сврљиг Сврљиг Извучен број на жребу: 2 
 

КАДЕТКИЊЕ 2001/02. 

1 КК Актавис академија Лесковац Извучен број на жребу: 3 

2 ЖКК Бор Бор Извучен број на жребу: 2 

3 ЖКК Студент 1 Ниш Извучен број на жребу: 1 
 

ПИОНИРКЕ 2003/04. 

1 ЖКК Гимназијалац 1 Пирот Извучен број на жребу: 4 

2 ЖКК Студент 1 Ниш Извучен број на жребу: 5 

3 КК Бин Зајечар Извучен број на жребу: 3 

3 Квалификант 1 Извучен број на жребу: 6 

5 Квалификант 2 Извучен број на жребу: 2 

6 КК Актавис академија Лесковац Извучен број на жребу: 1 
 

Квалификације – пионирке 

1 КК Сврљиг Сврљиг Извучен број на жребу: 1 

2 ОКК Сокобања Соко Бања Извучен број на жребу: 3 

3 КК Хајдук Вељко Неготин Извучен број на жребу: 2 
 

МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ 2005. 

1 ЖКК Гимназијалац Пирот Извучен број на жребу: 2 

2 КК Ртањ Бољевац Извучен број на жребу: 1 

3 КК Хајдук Вељко Неготин Извучен број на жребу: 3 
 

Комплетан распоред Другог степена такмичења МК у женској конкуренцији биће објављен у посебном саопштењу. 
 

4. Разно 
 

Лиценцирање екипа почиње од понедељка 16.01.2017 у договору са канцеларијом РКСИС у Нишу, и обављаће се 
уз припремљену потребну документацију. Пријаве за лиценцирање се достављају на прописаним обрасцима. 
Лиценцирање је могуће само уколико је клуб измирио финансијске обавезе према КСС и ако екипа има тренера са 
важећом лиценцом УКТС. Одлуком УКТС, сагласно са Регистрационим правилником, један тренер може да буде 
уписан највише на два лиценцна списка.  

 

Лиценца екипе за Други степен такмичења важи и у Трећем степену такмичења МК), код екипа које остваре 
пласман на Финалне турнире КСС. 
 



На листи службених лица Другог степена такмичења МК налазе се сви делегати и судије РКСИС и РКСЈС. На 
предлог КТ КСС, УО КСС је усвојио таксе службених лица за сезону 2016/2017: 

ЛИГА СУДИЈА ДЕЛЕГАТ ПОМ. СУДИЈА 

У19/У18 ЈУНИОРИ/ЈУНИОРКЕ 800 600 400 

У17/У16 КАДЕТИ/КАДЕТКИЊЕ 800 600 400 

У15/У14 ПИОНИРИ/ПИОНИРКЕ 700 500 400 

У13/У12 МЛ.ПИОНИРИ/ПИОНИРКЕ 600 500 400 
 

Службена лица имају право на путне трошкове како је прописано Пропозицијама МК такмичења (15 дин по 
километру). Службена лица немају право на дневницу. 

 

У Нишу 11.01.2017. Комесар МК такмичења 
 Маринко Голубовић, ср 


