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Београд, 08. Aвгуст 2017. године
ОРГАНИЗАЦИЈА МК ТАКМИЧЕЊА КСС 2017/2018
1.

НОРМАТИВНА АКТА
МК такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,
Пропозиција такмичења, Регистрационог правилника КСС, Дисциплинског правилника КСС,
Службених Правила игре, и одлукама Скупштине КСС / Управног одбора КСС / Комисије за
такмичење КСС / комесара такмичења.
2.

КАТЕГОРИЈЕ/ГОДИШТА - ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

3.

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Такмичење млађих категорија КСС (МК такмичење) за МУШКЕ/ЖЕНСКЕ екипе се игра у
категоријама и годиштима одређеним одлуком Управног одбора КСС.
МК такмичење се организује на територији једног, два или више РКС, према шеми МК
такмичења КСС.
Систем МК такмичења РКС се одређује пре почетка такмичења на основу броја
пријављених екипа, квалитета пријављених екипа, територијалне припадности, трошкова
такмичења, календара такмичења и слично. Одлуку доноси комесар МК такмичења РКС,
комесар МК такмичења КСС и Комисија за такмичење КСС.
МК ЛИГА КСС и Финални МК турнири КСС се организују у категоријама и годиштима
одређеним одлуком Управног одбора КСС.
Управни одбор КСС одређује организатора и услове организације МК ЛИГЕ КСС и
Финалних МК турнира.
Пропозицијама за МК ЛИГУ КСС и Финалне МК турнире КСС су дефинисане посебне
одредбе у вези организатора, услова организације, система играња, жреба, календара,
финансијских одредби и друго.
ЈУНИОРСКА/КАДЕТСКА ЛИГА КСС 2017/2018
Одлуком УПРАВНОГ ОДБОРА КСС, у складу са чланом 55 тачка 3 и 4 Статута КСС, за
такмичарску сезону 2017/2018 у оквиру такмичења млађих категорија ЗА ДЕЧАКЕ, организоваће
се ЈУНИОРСКА И КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ.
Јуниорска и Кадетска лига КСС биће организоване по идентичним правилима и
Пропозицијама такмичења као и по идентичним правима и обавезама организатора и учесника.
-

Jуниорска лига Србије - 12 клубова. Финални турнир за првака Србије Ф8 / Мај
2017.
Кадетска лига Србије - 12 клубова. Финални турнир за првака Србије Ф8 / Мај
2017.

Документ ОРГАНИЗАЦИЈА КВАЛИФИКАЦИЈА И КАЛЕНДАР
ЈУНИОРСКЕ И КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ДАТИ СУ У ПРИЛОГУ.
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МУШКАРЦИ / KВАЛИТЕТНА МК ЛИГА РКС
ЈУНИОРИ
Четири квалитетне лиге:
1. Квалитетна лига ВОЈВОДИНА, води КСВ, лига са 10/12 клубова. За финални
турнир се квалификује 1 екипа.
2. Квалитетна лига БЕОГРАД, води КСБ, лига са 10/12 клубова. За финални
турнир се квалификује 1 екипа.
3. Квалитена лига ЦЕНТАР, води РКС ЦС, лига са 10/12 клубова: РКС ЦС - 4, РКС
ЗС - 4, РКС РКМ - 2 и 2 екипе из међурегионалних квалификација. За финални
турнир се квалификује 1 екипа.
4. Квалитетна лига ИСТОК, води РКС ИС, лига броји 10/12 клубова: РКС ИС - 6 и
РКС ЈС - 4 и 2 екипе из међурегионалних квалификација. За финални турнир
се квалификује 1 екипа.
МУШКАРЦИ / KВАЛИТЕТНА МК ЛИГА РКС
КАДЕТИ
Четири квалитетне лиге:
1. Квалитетна лига ВОЈВОДИНА, води КСВ, лига са 10/12 клубова. За финални
турнир се квалификује 1 екипа.
2. Квалитетна лига БЕОГРАД, води КСБ, лига са 10/12 клубова. За финални
турнир се квалификује 1 екипа.
3. Квалитена лига ЦЕНТАР, води РКС ЗС, лига са 10/12 клубова: РКС ЦС - 4, РКС
ЗС - 4, РКС РКМ - 2 и 2 екипе из међурегионалних квалификација. За финални
турнир се квалификује 1 екипа.
4. Квалитетна лига ИСТОК, води РКС ИС, лига броји 10/12 клубова: РКС ИС - 6 и
РКС ЈС - 4 и 2 екипе из међурегионалних квалификација. За финални турнир се
квалификује 1 екипа.
Завршни финални турнир Квалитетних МК лига РКС
Финални турнир за првака квалитетне мк лиге - првопласирана екипа сваке
лиге / 4. Турнир траје 3 дана и игра се по једноструком бод систему.

Пријаву за квалификације за
КВАЛИТЕТНУ МК ЛИГУ РКС – ЈУНИОРИ / КАДЕТИ
могу поднети:
-

СЕНИОРСКИ клубoви који се у сезони 2017/2018 такмиче у 1.МЛС, 2.МЛС, 1.МРЛ, 2.МРЛ,
ЛСЛ 2017,
КТ КСС додељује по ЈЕДНУ специјалну позивницу сваком РКС-у за учешће у
регионалним квалификацијама и то само клубу МК без сениора кога предложи
територијални РКС.
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-

Од сезоне 2018/2019 право на пријаву за квалификације могу поднети само
сениорски клубови зимских лига КСС.

-

Услови за доделу овакве позивнице клубу МК (без сениора) за квалификације
за Квалитетну MK лигу РКС су:
1. Да РКС и клуб поднесу захтев са образложењем, за КТ КСС за доделу
специјалне позивнице за учешће у Регионалним квалификацијама за
попуну квалитетне међурегионалне лиге,
2. Да је клуб члан КСС
3. Да је клуб у предходне три такмичарске сезоне у континуитету
учествовао у такмичењима РКС и КСС,
4. Да је клуб примљен у чланство КСС најкасније у предходне 3 године,
5. Да је клуб у предходне три такмичарске сезоне учествовао барем на
једном завршном турниру КСС,
6. Да клуб испуњава све одредбе из члана 158 Закона о спорту РС.
7. Да је клуб учествовао на завршном турниру Квалитетних,
међурегионалних лига у сезони 2016/2017

Потребно је да клуб испуњава минимум 3 од наведених критеријума. У другом
случају, клуб неће испуњавати формалне услове за пријаву и такве пријаве се неће
узимати у обзир.
КТ КСС ће специјалну позивницу доделити само једном клубу у једној узрасној
категорији, из сваког РКС-а за такмичарску сезону 2017/2018.
Од сезоне 2018/2019 неће бити специјалних позивница, јер је довољан период
да се клубови унапред припреме за нов циклус.
У случају да постоји више клубова без сениора, који испуњавају услове и да
РКС није у могућности да предложи само један клуб, у том случају ће се играти
предквалификације МК клубова ( без сениорске конкуренције ) и само један клуб
улази у главни жреб квалификација за попуну Квалитетних међурегионалних лига.
РКС мора ускладити термине квалификација , како би у датим роковома
остале радње могле да се спроведу.
МУШКАРЦИ / KВАЛИТЕТНА МК ЛИГА РКС
ПИОНИРИ
Четири квалитетне лиге:
1. Квалитетна лига ВОЈВОДИНА, води КСВ, лига са 10/12 клубова. За финалне
турнире се квалификује 4 екипа.
2. Квалитетна лига БЕОГРАД, води КСБ, лига са 10/12 клубова. За финалне
турнире се квалификује 5 екипа.
3. Квалитена лига ЦЕНТАР, води РКМ КС, лига са 10/12 клубова: РКС ЦС - 4, РКС
ЗС - 4, РКС РКМ - 2. За финалне турнире се квалификује 4 екипа.
4. Квалитетна лига ИСТОК, води РКС ИС, лига броји 10/12 клубова: РКС ИС - 6 и
РКС ЈС - 4 и 2 екипе из међурегионалних квалификација. За финалне турнире
се квалификује 3 екипе.
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Сваки клуб има право да пријави једну такмичарску селекцију.
Квалификације од 25.09.2017.
Лиценцирање за квалификације од 18.09.2017.
Почетак квалитетних лига од 21.10.2016.
Лиценцирање за мк квалитетне лиге од 09.10.2017.
РКС су дужни да учеснике квалитетних лига дају до 09.10.2016.
У свим лигама се игра лига систем.
Завршни финални турнир

ФАЗА 1 - Четири турнира по четири екипе / 16. Организатори турнира РКС који
воде квалитетне лиге, са седиштима (Нови Сад, Београд, Краљево , Ниш). Распоред
екипа по групама полуфиналних турнира одредиће се полудиригованим жребањем
уз основни принцип да се учесници из исте квалитетне лиге разврставају у
различите групе (детаљан опис биће објављен у документу Принципи жребања као у
сезони 2016/2017).
РКС који је и водио такмичење у Квалитетној МК лиги РКС за пионире је Организатор
одговоран и надлежан за организацију полуфиналних турнира пионира. РКС у зависности од
места одигравања полуфиналног турнира пионира и регионалној припадности клуба који је
остварио пласман за полуфинални турнир, може одређене обавезе пренети на локалне
организаторе.
ФАЗА 2 - Завршни Финални турнир за првака Србије - по две првопласиране
екипе са сваког од четири турнира) / 8. (Елиминациони турнир, траје 3 дана,
полудириговани жреб. (Детаљан опис биће објављен у документу Принципи
жребања).
Организатор турнира КСС ће кроз објављени конкурс одредити домаћина
финалног турнира.
МЛАЂИ ПИОНИРИ
Комплетна надлежност система такмичења, проходност из група, доигравања
у надлежности РКС.
Taкмичење се може организовати по територијално принципу, а то ће
одредити комесар МК РКС-а на основу пријава клубова.
Препорука је да уколико постоји могућност да лиге буде међурегионалне,
водећи рачуна о територијалној припадности и квалитету такмичења.
Завршни турнир на нивоу КСС-а у категорији млађих пионира се не организује.
МИНИБАСКЕТ
Комплетна надлежност система такмичења у надлежности органа РКС
(фестивали, турнири).
КТ КСС даје препоруку да се такмичење у овој узрасној категорији организује
кроз Фестивале у условима и Правилима Мини баскета.
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МУШКАРЦИ / РЕГИОНАЛНА МК ЛИГА
ПРВЕНСТВО РЕГИОНА
Почетак такмичења / 14/21.10.2017. Завршетак такмичења / 04.03.2018.
Комплетна надлежност система такмичења, проходност из група, доигравања
у надлежности РКС.
Taкмичење се може организовати по територијално принципу, а то ће
одредити комесар МК РКС-а на основу пријава клубова.
ПРЕПОРУКА ТК КСС - ГРУПЕ НАЈВИШЕ 8 - 12 ЕКИПА
Прваци група формирају мини лигу од четири екипе од 04.03. - 08.04.2018.
Евентуалне завршнице и финални турнири завршавају се 22.04.2018.
Такмичења у Регионалним лигама се завршавају 29.04.2017. године
ЖЕНЕ/ KВАЛИТЕТНА МК ЛИГА РКС
ЈУНИОРКЕ
1. РКС ВОЈВОДИНА, За финални турнир се директно
првопласиране
екипе,
док
трећепласирана
екипа
трећепласираном екипом РКС БЕОГРАД.

квалификују 2
разиграва
са

2. РКС БЕОГРАД, За финални турнир се директно квалификују 2 првопласиране
екипе, док трећепласирана екипа разиграва са трећепласираном екипом РКС
ВОЈВОДИНА.
3. РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, За финални турнир се квалификује 1 екипа.
4. РКС ЗАПАДНА СРБИЈА / РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИКИ, За финални
турнир се квалификује 1 екипа.
5. РКС ИСТОЧНА СРБИЈА / РКС ЈУЖНА СРБИЈА, За финални турнир се квалификује
1 екипа.
СИСТЕМ ТАКMИЧЕЊА - ФИНАЛНОГ ТУРНИРА
Завршни финални турнир - 8 екипа, елиминационо 1/4 , 1/2 и утакмице за
пласман. Турнир траје три дана петак / недеља.
Детаљан опис биће објављен у документу Принципи жребања.

PIB: SR100160402
Matični broj: 07062907

Srbija, 11000 Beograd, Sazonova 83
Tel. +381 11 3400 842, Fax: +381 11 3400 835
www.kss.rs e-mail: zivanovic@kss.rs

ЖЕНЕ / КАДЕТКИЊЕ
ЖЕНСКА КАДЕТСКА ЛИГА КСС 2017/2018
Одлуком УПРАВНОГ ОДБОРА КСС, у складу са чланом 55 тачка 4 и 5 Статута КСС, за
такмичарску сезону 2017/2018 у оквиру такмичења млађих категорија ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ,
организоваће се ЖЕНСКА КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ.
Документ ОРГАНИЗАЦИЈА КВАЛИФИКАЦИЈА И КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ЛИГЕ
СРБИЈЕ ЗА КАДЕТКИЊЕ ДАТИ СУ У ПРИЛОГУ.
ЖЕНЕ/ KВАЛИТЕТНА МК ЛИГА РКС
ПИОНИРКЕ
1. РКС ВОЈВОДИНА, За финални турнир се директно
првопласиране
екипе,
док
трећепласирана
екипа
трећепласираном екипом РКС БЕОГРАД.

квалификују 2
разиграва
са

2. РКС БЕОГРАД, За финални турнир се директно квалификују 2 првопласиране
екипе, док трећепласирана екипа разиграва са трећепласираном екипом РКС
ВОЈВОДИНА.
3. РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, За финални турнир се квалификује 1 екипа.
4. РКС ЗАПАДНА СРБИЈА / РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИКИ, За финални
турнир се квалификује 1 екипа.
5. РКС ИСТОЧНА СРБИЈА / РКС ЈУЖНА СРБИЈА, За финални турнир се квалификује
1 екипа.
(Детаљан опис биће објављен у документу Принципи жребања).
4.

РАНГ МК ТАКМИЧЕЊА КСС/РКС 2017/2018
РАНГ КСС
* У19/У18 ЈУНИОРСКА ЛИГА СРБИЈЕ, играчи 99/00 /12 екипа/
* У17/У16 КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ, играчи 01/02 /12 екипа/
* У15/У14 ПИОНИРИ, ФИНАЛНИ МК ТУРНИР КСС, играчи 03/04 /16 екипа/
* У19/У18/У17 ЈУНИОРКЕ, ФИНАЛНИ МК ТУРНИР КСС, играчице 99/00/01 /8 екипа/
* У16/У15 ЖЕНСКА КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ, играчице 02/03 /8 екипа/
* У14/У13 ПИОНИРКЕ, ФИНАЛНИ МК ТУРНИР КСС, играчице 04/05 /8 екипа/
РАНГ РКС
* У19/У18 ЈУНИОРИ, играчи 99/00
* У19/У18/У17 ЈУНИОРКЕ, играчице 99/00/01
* У17/У16 КАДЕТИ, играчи 01/02
* У17/У16 КАДЕТКИЊЕ, играчице 02/03
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*
*
*
*
*

У15/У14
У15/У14
У13/У12
У13/У12
У11/У10

ПИОНИРИ, играчи 03/04
ПИОНИРКЕ, играчице 04/05
МЛАЂИ ПИОНИРИ, играчи 05/06
МЛАЂE ПИОНИРКЕ, играчице 06
МИНИБАСКЕТ, играчи/играчице 07/08

Уколико има потребе/могућности, РКС може да организује МК такмичење у посебним
календарски раздвојеним годиштима:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

У19
У18
У17
У17
У16
У16
У15
У15
У14
У13
У12
У11
У10

ЈУНИОРИ/ЈУНИОРКЕ, играчи/играчице 99
ЈУНИОРИ/ЈУНИОРКЕ, играчи/играчице 00
ЈУНИОРКЕ, играчи/играчице 01
КАДЕТИ, играчи 01
КАДЕТИ, играчи 02
КАДЕТКИЊЕ, играчице 02
ПИОНИРИ, играчи 03
КАДЕТКИЊЕ, играчице 03
ПИОНИРИ/ ПИОНИРКЕ, играчи/играчице 04
МЛАЂИ ПИОНИРИ/ПИОНИРКЕ, играчи/играчице 05
МЛАЂИ ПИОНИРИ/ПИОНИРКЕ, играчи/играчице 06
МИНИБАСКЕТ, играчи/играчице 07
МИНИБАСКЕТ, играчи/играчице 08

5.

ЦЕНТРИ ИЗ КОЈИХ ЋЕ СЕ ВОДИТИ ТАКМИЧЕЊА
Такмичења у рангу КСС, У19/У18 ЈУНИОРСКА ЛИГА КСС, У17/У16 КАДЕТСКА ЛИГА КСС,
У16/У15 ЛИГА СРБИЈЕ ЗА КАДЕТКИЊЕ и ПОЛУФИНАЛНИ И ФИНАЛНИ МК ТУРНИРИ КСС У15/У14
ПИОНИРИ, У19/У17 ЈУНИОРКЕ, У14/У13 ПИОНИРКЕ, се воде из КСС у Београду.
Такмичења у рангу Квалитетних међурегионалних лига воде се из РКС а
Такмичења у рангу РКС се воде из канцеларије територијално надлежног РКС.
6.

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ КОМЕСАРА МК ТАКМИЧЕЊА РКС/КСС
Такмичењем руководи Комесар кога пред сваку сезону именује Управни одбор КСС.
Управни одбор КСС доноси одлуку на основу предлога Комисије за такмичење КСС и
мишљења/предлога РКС. Права, обавезе и хонорар комесара својом одлуком одређује Управни
одбор КСС.
Комесара за МК такмичење КСС предлаже Комисија за такмичење КСС.
Комесаре за МК такмичење РКС предлаже Комисија за такмичење КСС на основу
мишљења/предлога РКС из којег се води такмичење.
Предлаже се да нето хонорар комесара МК такмичења РКС, износи 8 МЕСЕЦИ ПО 15.000
динара.за такмичарску сезону 2017 / 2018.
Комисија за такмичење КСС је извршила привремено именовање комесара сениорских
такмичења, које ће Управни одбор КСС својом одлуком коначно званично именовати.
Наведени комесари МК такмичења су дужни да организују све активности у вези МК
такмичења према календару активности и у складу са одредбама Статута КСС, Правилника о
такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог правилника КСС, Дисциплинског
правилника КСС, Службених Правила игре, и одлукама Скупштине КСС / Управног одбора КСС /
Комисије за такмичење КСС.
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ОБАВЕЗА СВИХ КОМЕСАРА је да што пре ступе у контакт са свим клубовима у такмичењу
које воде, ради достављања информација о такмичењу и провере учешћа клубова у такмичењу.
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ КОМЕСАРА су да поднесе Извештај КТ КСС на прописаним обрасцима,
у свам тренутку када то затражи КТ КСС , а обавезно Извештај о припреми такмичења , на крају
квалификација и на крају такмичења и то 15 дана након одигране последње утакмице
такмичења7.

КАЛЕНДАР МК ТАКМИЧЕЊА
Календар МК такмичења КСС/РКС у сезони 2017/2018 је у прилогу.
Завршетак редовног дела МК такмичења у РКС је 22. Април 2018.

8.

ПРОПОЗИЦИЈЕ МК ТАКМИЧЕЊА - ДОКУМЕНТИ У ПРИЛОГУ
Такмичење у категоријама У15/У14 ПИОНИРИ, У14/У13 ПИОНИРКЕ, У13/У12 МЛАЂИ
ПИОНИРИ, У12 МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ, У10/У11 МИНИБАСКЕТ, се играју по ПОСЕБНИМ
ПРАВИЛИМА.
Такмичење у СВИМ ЖЕНСКИМ категоријама и категоријама У13 МЛАЂИ ПИОНИРИ, У12
МЛАЂИ ПИОНИРИ/ПИОНИРКЕ, се играју лоптом Но6.
Такмичење у категоријама У10/У11 МИНИБАСКЕТ, се играју лоптом Но5.
ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА НА ОДЛОЖЕНОЈ УТАКМИЦИ
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/примењује 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.
КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА, ВИШЕ ЕКИПА ИСТОГ КЛУБА У ПРВОМ СТЕПЕНУ,
ПЛАСМАН У ДРУГИ СТЕПЕН
Клуб који оствари пласман у РОДА Јуниорску и Триглав кадетску лигу Србије или
Квалитетну међурегионалну регионалну лигу, може играти у Првенству Региона тако што се на
ЛИЦЕНЦИ екипе могу наћи САМО 4 играча пратећег годишта из екипе која се такмичи у РОДА
Јуниорској, Триглав кадетској лигу Србије или Квалитетној међурегионалној лиги. У овом
случају се примењује Регистрациони правилник КСС, члан 51. став 2. ( Играч млађих категорија
има право наступа (лиценцирања) у току једне такмичарске сезоне највише у три категорије, у
сениорској и две млађе категорије. )
9.

ДИМЕНЗИЈЕ ТЕРЕНА
На основу одлуке Управног одбора КСС, од сезоне 2010/2011, од 1. СЕПТЕМБРА 2010.г.,
се примењују НОВА ПРАВИЛА ИГРЕ И ДИМЕНЗИЈЕ ТЕРЕНА на следећи начин:
1. Линија за ТРИ ПОЕНА /на удаљености од 6,75 метара/ је ОБАВЕЗНА за све терене без
обзира на ранг/ниво такмичења.
2. Димензије ТЕРЕНА 28x15 метара, ПОЉЕ ОГРАНИЧЕЊА /правоугаоник/, БОЧНЕ ЛИНИЈЕ
ЗА УБАЦИВАЊЕ/на растојању 8,325 м од чеоних линија/, ПОЛУКРУГОВИ У КОЈИМА НЕМА
ПРОБИЈАЊА су ОБАВЕЗНИ за све терене у МУШКИМ И ЖЕНСКИМ СЕНИОРСКИМ такмичењима /
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1.МЛС, 2.МЛС, 1.МРЛ, 2.МРЛ, 1.ЖЛС, 2.ЖЛС, 1.ЖРЛ, КУП/, ЈУНИОРСКОЈ/КАДЕТСКОЈ ЛИГИ КСС,
ЛИГИ СРБИЈЕ ЗА КАДЕТКИЊЕ и ФИНАЛНИМ МК ТУРНИРИМА КСС.
За остала ненаведена такмичења је наведено под 2. обавезно најкасније од 1. Септембра
2014.г.
3. Преправка УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ 24 СЕКУНДЕ /ресет уређаја на нових 24 или нових 14
секунди/ је ОБАВЕЗНА за све терене без обзира на ранг/ниво такмичења.
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
Као и ранијих сезона КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС је дала препоруку
комесарима/клубовима да се толерише одступање димензија прописаних Пропозицијама, КОЈЕ
СЕ ОДНОСЕ НА РАСТОЈАЊА ОД ГРАНИЧНИХ ЛИНИЈА /ЧЕОНЕ, БОЧНЕ ЛИНИЈЕ/.
ДИМЕНЗИЈЕ ТЕРЕНА
ЈУНИОРСКА/КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ, ЖЕНСКА КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ и
ФИНАЛНИ МК ТУРНИРИ КСС - 28x15 м са слободним простором минимум 2 м од чеоне
граничне линије и минимум 2 м од бочне граничне линије, обележен према новим Правилима
игре, уређај 24/14 секунди.
КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА РКС - 28x15 м са слободним простором минимум 1 м од чеоне
граничне линије и минимум 1 м од бочне граничне линије, уз ОБАВЕЗНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ УРЕЂАЈЕ
за мерење времена и напада (обезбеђене пре почетка утакмице).
Екипа губи утакмицу службеним резултатом 20:0 уколико нема наведене услове за
играње утакмице.
Утакмица се може играти/почети уз РУЧНЕ УРЕЂАЈЕ за мерење времена и напада али уз
сагласност гостујуће екипе дату унапред пре почетка утакмице, уколико нема сагласности
домаћа екипа/организатор утакмице губи утакмицу службеним резултатом 20:0.
РЕГИОНАЛНА МК ЛИГА РКС - 28x15 м са слободним простором минимум 1 м од чеоне
граничне линије и минимум 1 м од бочне граничне линије, уз РУЧНЕ ИЛИ ЕЛЕКТРИЧНЕ УРЕЂАЈЕ
за мерење времена и напада.
Екипа губи утакмицу службеним резултатом 20:0 уколико нема наведене услове за
играње утакмице.
Пропозиције МК такмичења у погледу техничких услова играња/организације утакмица
(димензије терена, удаљеност препрека и публике од граничних линија по висини и дужини,
исправност
техничке
апаратуре...)
се
МОРАЈУ
примењивати
у
такмичењима
ЈУНИОРСКА/КАДЕТСКА ЛИГА КСС и ФИНАЛНИ МК ТУРНИРИ КСС.
Пропозиције МК такмичења у погледу техничких услова играња/организације утакмица
(димензије терена, удаљеност препрека и публике од граничних линија по висини и дужини,
исправност техничке апаратуре...) ТРЕБА примењивати у такмичењима КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА
РКС.
Изузетак се може направити у такмичењу РЕГИОНАЛНА МК ЛИГА РКС, код клубова који
играју у сали са минималним техничким условима, УКОЛИКО ЈЕ ТО ЈЕДИНА САЛА У МЕСТУ
ОДАКЛЕ ЈЕ КЛУБ.
Клуб који жели као домаћин да игра своје утакмице на терену МАЊИХ димензија од
наведених мора унапред приликом пријаве екипе за такмичење поднети писани захтев за такву
сагласност.
Клуб који као гост НЕ жели да игра у сали/терену МАЊИХ димензија од наведених мора
унапред приликом пријаве екипе за такмичење поднети писани захтев за такву сагласност.
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10.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ТАКМИЧЕЊУ, ПОЗИВ И РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
Информације о такмичењу, позив за пријаву за такмичење и друга потребна документа,
клубовима доставља комесар МК такмичења .
Рок за пријаву клуба за такмичење је ПЕТАК 25. АВГУСТ 2017. године. Пријава се
подноси комесару који води такмичење, надлежној канцеларији РКС.
Пријава клуба за такмичење треба да садржи следеће податке - назив такмичења/лига,
назив клуба, евиденциони број клуба, ПИБ и МАТИЧНИ БРОЈ клуба, адреса клуба, имејл адреса
клуба, телефон и факс клуба, презиме и име и телефон овлашћеног представника клуба, сала у
којој клуб игра утакмице, боја дресова као домаћа и гостујућа екипа.
КЛУБ КОЈИ НИЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ТАКМИЧЕЊА (ЗАОСТАЛА ДУГОВАЊА, ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ КОТИЗАЦИЈЕЧЛАНАРИНЕ И ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ КАЗНИ) НЕМА ПРАВО ПРИЈАВЕ ЕКИПА ЗА
ТАКМИЧЕЊА.
11.

САСТАНАК КЛУБОВА
Комесар МК такмичења РКС сазива састанак клубова који су поднели пријаву за
такмичење до 11/17. СЕПТЕМБРА са следећим дневним редом:
- Пропозиције, календар такмичења, информације, друго
- жребање такмичарских бројева
- разно
12.

ПРАВО НАСТУПА – ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ
ПРАВО НАСТУПА у МК такмичењу има играч који је уписан у лиценцу екипе, има лиценцу
играча (БЕЛА, ПЛАВА или ЗЕЛЕНА лиценца) и лекарски преглед који није старији од шест
месеци на дан утакмице.
Играч нема право наступа за клуб (не може бити лиценциран) до правоснажности
коначне одлуке надлежног органа КСС о преласку играча у клуб.
Екипа која наступи са играчем који је неправилно регистрован или
неправилно лиценциран губи утакмицу службеним резултатом.
13.

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ИГРАЧА
Играч мора имати извршен лекарски преглед. Лекарски преглед не може бити старији од
шест месеци на дан утакмице. Играч који нема важећи лекарски преглед нема право наступа на
утакмици. Екипа која због лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици
губи утакмицу службеним резултатом.
14.

БОЈЕ ЛИЦЕНЦИ – ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

15.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЕКИПА – ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

16.

ТРЕНЕРИ
Право наступа у такмичењу има ТРЕНЕР и ПОМОЋНИ ТРЕНЕР који је уписан у лиценцу
екипе и има лиценцу издату од КСС (црвена или плава) оверену за сезону 2017/2018.
Свака екипа мора имати тренера са лиценцом КСС, у противном се према Пропозицијама
такмичења изриче новчана казна.
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Уколико екипа нема тренера (помоћног тренера) који испуњава наведене услове према
Правилима игре ће играч-капитен обављати дужности тренера.
У случају да нема тренера (или тренер не испуњава наведене услове) службени
представник екипе или играч-капитен ће пре почетка и након завршетка утакмице
представљати екипу.
У случају да екипа нема тренера (или тренер не испуњава наведене услове) службени
представник екипе, лекар и физиотерапеут могу седети на клупи ако испуњавању услове за
обављање ових функција али током утакмице не могу замењивати тренера (стојати испред
клупе, тражити тајмаут или измену играча, тражити информацију од помоћних судија, обраћати
се делегату или судијама...)
Делегат је посебно одговоран за проверу права наступа тренера и мора у извештају са
утакмице констатовати уколико екипа ње имала присутног тренера, или присутни тренер није
испуњавао услове о праву наступа, те му 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.
КСС треба да благовремено одреди своје представнике и начин за издавање тренерских
лиценци у канцеларијама у којима се врши лиценцирање екипа.
За све информације у вези тренерских лиценци је надлежно УКТ КСС.
17.
ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ
Право наступа у такмичењу има ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ (СЛУЖБЕНИ ПРЕДСТАВНИК, ЛЕКАР,
ФИЗИОТЕРАПЕУТ, СТАТИСТИЧАР и други) који је уписан у лиценцу екипе и има лиценцу
ПРАТИОЦА ЕКИПЕ издату од комесара такмичења.
Пратиоци екипе могу да седе на клупи екипе за време утакмице без обзира да ли екипа
има присутног тренера са лиценцом, уколико испуњавају услове који су за њих наведени.
Делегат је одговоран за проверу права наступа пратилаца екипе.
18.

ДОКУМЕНТА ЕКИПЕ
Приликом пријаве екипе за утакмицу службени представник клуба или тренер предаје
делегату на увид следећа ДОКУМЕНТА
- лиценца екипе издата од комесара такмичења (у лиценци екипе морају бити наведени
сви играчи који ће наступати за екипу у току такмичења без обзира на узрасну категорију,
играч ниже узрасне категорије има право наступа само ако је уписан у лиценцу екипе)
- листу играча који наступају на утакмици
- лиценца сваког играча који наступа на утакмици
- потврда о извршеном важећем лекарском прегледу за сваког играча који наступа на
утакмици
- лиценца тренера и помоћног тренера који наступају на утакмици издата од УКТС
- лиценца за сваког од 5 пратиоца екипе који наступају на утакмици (службени
представник, лекар, физиотерапеут и други) издата од комесара такмичења.
Делегат је одговоран за контролу све наведене документације. ЕКИПА, ИГРАЧ, ТРЕНЕР,
ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ који не испуњавају наведене услове немају право наступа на утакмици.
На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко нема лиценцу.
19.

ЧЛАНАРИНА КЛУБОВА
Чланарина клубова КСС је одређена ОДЛУКОМ Скупштине 28. Августа 2009.г.
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Вредност бода за период Септембар 2017. - Август 2018. г одређен одлуком УО КСС, и
износи 120,00 динара.
Клубови су дужни да уплату чланарине изврше у следећим роковима:
- до ПЕТКА 15. СЕПТЕМБРА 2017.г. / пре почетка лиценцирања екипа које неће бити раније
од 22. СЕПТЕМБРА 2017. године / изврше уплату прве половине укупног износа
годишње чланарине клуба
- до 01. ФЕБРУАРА 2018.г. изврше уплату друге половине укупног износа годишње
чланарине клуба
НЕ ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ У ПРОПИСАНИМ РОКОВИМА НАРУШАВА
РЕГУЛАРНОСТ ТАКМИЧЕЊА.
ОБАВЕЗА КОМЕСАРА ТАКМИЧЕЊА ЈЕ ДА СТРИКТНО ПРИМЕЊУЈЕ НАВЕДЕНЕ ОДРЕДБЕ И
РОКОВЕ УПЛАТЕ .
Према клубу који не изврши уплату у наведеним роковима се примењују одредбе
Правилника о такмичењу КСС, члан 25, и ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА, Финансијске одредбе.
ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КСС, ЧЛАН 25
Клуб који не измири своје финансијске обавезе (чланарина, казне, друго) према
Кошаркашком савезу Србије,
Регионалном кошаркашком савезу или органу који води
такмичење, у датом року или у року од тридесет дана по завршетку такмичења, биће
суспендован.
Суспендовани клуб губи статус активног клуба (нема право учешћа у текућим и наредним
такмичењима, губи утакмице службеним резултатом због чега може бити искључен из
такмичења, нема право на коришћење прелазних рокова, нема право на прву регистрацију и
пререгистрацију играча, нема право на лиценцирање играча, тренера и пратилаца екипе, нема
право на припајање, спајање и поделу клуба, нема право на замену ранга, нема право на
вршење било каквих активности)
ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА, ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
У случају да клуб не изврши уплату у датом року, комесар клубу изриче суспензију,
уколико клуб након изречене суспензије не изврши уплату наредна утакмица након изречене
суспензије неће бити регистрована постигнутим резултатом, клуб је дужан да најкасније до 48
сати након те утакмице изврши уплату, уколико клуб то не учини та утакмица ће бити
регистрована службеним резултатом 20:0 за противника и клуб добија нула бодова у пласману
за ту утакмицу, и клуб се кажњава новчано са 10.000,00 динара.
Уколико клуб ни тада не изврши уплату поступак се понавља за наредну утакмицу.
Клуб који изгуби две утакмице службеним резултатом се кажњава по Правинику о
такмичењу, члан 35 /клуб се искључује из такмичења уколико у току сезоне изгуби две
утакмице службеним резултатом/.
НАПОМЕНЕ
МК клуб који има мушке и женске екипе плаћа само једну чланарину.
Сениорски мушки клуб који има МК женску екипу, или обрнуто, плаћа само једну
чланарину /за сениорски клуб/.
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20.

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Листу службених лица (делегати, судије) за МК такмичења КСС/РКС одређује НАДЛЕЖНИ
ОРГАН ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС/РКС.
Обавеза је службених лица (делегати, судије) са листа сениорских лига КСС да буду
судије/делегати на МК такмичењима.

21.

Трошкови службених лица за квалификације за Квалитетну MK лигу РКС су:
судија 800,00 дин., делегат 600 дин., пом.судија 400 дин, укупно нето 3.400,00
дин.

22.

ОСТАЛО
Друге одлуке у вези МК такмичења ће бити донете у наредном периоду.

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
ДУШАН ПРОЈОВИЋ,
ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
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