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  ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ СИСТЕМА ЖЕНСКОГ СЕНИОРСКОГ ТАКМИЧЕЊА КСС 
  * ЖЕНСКО СЕНИОРСКО ТАКМИЦЕЊЕ КСС 
 * СЕЗОНА 2017/2018  ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КСС, Члан 17  1.ЖЛС  - ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ  2.ЖЛС  - ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ  1.ЖРЛ  - ПРВА ЖЕНСКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА  ЛЖЛ  - ЛЕТЊА ЖЕНСКА ЛИГА  
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС – СЕНИОРКЕ 2017/2018 
ЛЖЛ 1.ЖРЛ 2.ЖЛС 1.ЖЛС 

КС Војводина СЕВЕР 
СЕВЕР 

 
КС Београд ЦЕНТАР 
РКС Западна Србија 

ЗАПАД 
ЈУГ 

РКС Централна Србија 
РКС Рашко Косовско Метохијски  
РКС Источна Србија ИСТОК РКС Јужна Србија 
  Прва женска лига Србије (1.ЖЛС) је први ранг такмичења у Србији у сениорској женској конкуренцији.  Клубови КСС обавезно играју 1.ЖЛС, без обзира на учешће у регионалним и међународним такмичењима. 1.ЖЛС 2017/2018 се игра на целој територији Србије, по двоструком бод систему као јединствена лига од дванаест (12) клубова.  По завршетку редовног дела такмичења 1.ЖЛС 2017/2018, четири најбоље пласирана клуба играју ПЛАY ОФФ, који се игра само за првака лиге (пласман осталих клубова је одређен на основу пласмана у редовном делу такмичења):  - ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛАY ОФФ-А, парови на основу пласмана у редовном делу такмичења, ПОЛУФИНАЛЕ 1 – 4 и ПОЛУФИНАЛЕ 2 – 3, игра се на две добијене утакмице, домаћин прве утакмице је клуб боље пласиран у редовном делу такмичења, домаћин даљих утакмица се одређује наизменично.  - ФИНАЛЕ ПЛАY ОФФ-А, победник ПОЛУФИНАЛА 1 – 4 против победник ПОЛУФИНАЛА 2 - 3, игра се на три добијене утакмице, домаћин прве утакмице је клуб боље пласиран у редовном делу такмичења, домаћин даљих утакмица се одређује наизменично.  Пласман клубова за регионална и међународна такмичења се одређује на основу пласмана у такмичењу, по редоследу – првак /победник ПЛАY ОФФ такмичења/ и даље по пласману у редовном делу такмичења 1.ЖЛС.  Из 1.ЖЛС 2017/2018, након редовног дела такмичења, у нижи ранг 2.ЖЛС 2018/2019, директно прелазе два (2) најслабије пласирана клуба.  Друга женска лига Србије (2.ЖЛС) је други ранг такмичења у Србији у сениорској женској конкуренцији. 2.ЖЛС 2017/2018 се игра у две територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, по двоструком бод систему, као јединствене лиге од четрнаест (14) клубова (број клубова у територијалним групама СЕВЕР и ЈУГ може бити већи или мањи од четрнаест, у зависности од броја пријављених клубова, у ком случају се систем такмичења одређује сходно броју клубова).  Групу СЕВЕР чине клубови КС Војводине и КС Београда. 
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 Групу ЈУГ чине клубови РКС Централне Србије, Западне Србије, Источне Србије, Јужне Србије и Рашко Косовско Метохијски. Пласман у виши ранг 1.ЖЛС 2018/2019 директно остварује један (1) најбоље пласирани клуб, из сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ.  2.ЖЛС се од сезоне 2018/2019 игра на целој територији Србије, по двоструком бод систему, као јединствена лига од дванаест (12) клубова. Пласман у 2.ЖЛС 2018/2019 остварује пет (5) клубова по пласману у такмичењу 2.ЖЛС 2017/2018, из сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ (другопласирани клуб и још следећих четири клуба по пласману). 2.ЖЛС 2018/2019 играју дванаест (12) клубова, два најслабије пласирана клуба 1.ЖЛС 2017/2018, и по пет клубова 2.ЖЛС 2017/2018, из сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ по пет клубова.   Пласман у нижи ранг 1.ЖРЛ 2018/2019, територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, остварују сви остали пласирани клубови 2.ЖЛС 2017/2018, из сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ.  Клубови из 2.ЖЛС 2017/2018 прелазе у нижи ранг 1.ЖРЛ 2018/2019, територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, према територијалној припадности РКС из којег су.  НАПОМЕНЕ  Уколико се број клубова који долазе из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно томе се повећава/смањује број клубова који остварује пласман у виши/нижи ранг.  СКУПШТИНА КСС овлашћује Комисију за такмичење КСС да пре почетка такмичења,  на основу броја пријављених клубова за такмичење, може донети одлуку о промени броја територијалних група 2.ЖЛС, и сходно томе донети друге потребне одлуке у вези такмичења.    * СЕЗОНА 2018/2019  ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КСС, Члан 17  1.ЖЛС  - ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ  2.ЖЛС  - ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ  1.ЖРЛ  - ПРВА ЖЕНСКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА  ЛЖЛ  - ЛЕТЊА ЖЕНСКА ЛИГА   
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС – СЕНИОРКЕ 2018/2019, 2019/2020, ...... 
ЛЖЛ 1.ЖРЛ 2.ЖЛС 1.ЖЛС 

КС Војводина 
СЕВЕР 

  
КС Београд 
РКС Западна Србија 

ЈУГ 

РКС Централна Србија 
РКС Рашко Косовско Метохијски  
РКС Источна Србија 
РКС Јужна Србија 
  Прва женска лига Србије (1.ЖЛС) је први ранг такмичења у Србији у сениорској женској конкуренцији.  Клубови КСС обавезно играју 1.ЖЛС, без обзира на учешће у регионалним и међународним такмичењима. 1.ЖЛС 2018/2019 се игра на целој територији Србије, по двоструком бод систему као јединствена лига од дванаест (12) клубова. 
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 По завршетку редовног дела такмичења 1.ЖЛС 2018/2019, четири најбоље пласирана клуба играју ПЛАY ОФФ, који се игра само за првака лиге (пласман осталих клубова је одређен на основу пласмана у редовном делу такмичења):  - ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛАY ОФФ-А, парови на основу пласмана у редовном делу такмичења, ПОЛУФИНАЛЕ 1 – 4 и ПОЛУФИНАЛЕ 2 – 3, игра се на две добијене утакмице, домаћин прве утакмице је клуб боље пласиран у редовном делу такмичења, домаћин даљих утакмица се одређује наизменично.  - ФИНАЛЕ ПЛАY ОФФ-А, победник ПОЛУФИНАЛА 1 – 4 против победник ПОЛУФИНАЛА 2 - 3, игра се на три добијене утакмице, домаћин прве утакмице је клуб боље пласиран у редовном делу такмичења, домаћин даљих утакмица се одређује наизменично.  Пласман клубова за регионална и међународна такмичења се одређује на основу пласмана у такмичењу, по редоследу – првак /победник ПЛАY ОФФ такмичења/ и даље по пласману у редовном делу такмичења 1.ЖЛС.  Из 1.ЖЛС 2018/2019, након редовног дела такмичења, у нижи ранг 2.ЖЛС 2019/2020, директно прелазе два (2) најслабије пласирана клуба.  Друга женска лига Србије (2.ЖЛС) је други ранг такмичења у Србији у сениорској женској конкуренцији. 2.ЖЛС 2018/2019 се игра на целој територији Србије, по двоструком бод систему, као јединствена лига од дванаест (12) клубова. Два (2) најбоље пласирана клуба директно прелазе у виши ранг 1.ЖЛС 2019/2020  Два (2) најслабије пласирана клуба директно прелазе у нижи ранг 1.ЖРЛ 2019/2020, територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, према територијалној припадности РКС из којег су.  Прва женска регионална лига (1.ЖРЛ) је трећи ранг такмичења у Србији у сениорској женској конкуренцији. 1.ЖРЛ 2018/2019 се игра у две територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, по двоструком бод систему као јединствене лиге од четрнаест (14) клубова (број клубова у територијалним групама СЕВЕР и ЈУГ може бити већи или мањи од четрнаест, у зависности од броја пријављених клубова, у ком случају се систем такмичења одређује сходно броју клубова).  Групу СЕВЕР чине клубови КС Војводине и КС Београда.  Групу ЈУГ чине клубови РКС Централне Србије, Западне Србије, Источне Србије, Јужне Србије и Рашко Косовско Метохијски. Пласман у виши ранг 2.ЖЛС 2019/2020 директно остварује један (1) најбоље пласирани клуб, из сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ.  Пласман у нижи ранг ЛЖЛ 2019 остварују два (2) најслабије пласирана клуба, из сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, према територијалној припадности РКС из којег су. Клубови из 1.ЖРЛ 2018/2019 прелазе у нижи ранг ЛЖЛ групе СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД, ИСТОК, према територијалној припадности РКС из којег су.   НАПОМЕНЕ  Уколико се број клубова који долазе из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно томе се повећава/смањује број клубова који остварује пласман у виши/нижи ранг.  СКУПШТИНА КСС овлашћује Комисију за такмичење КСС да пре почетка такмичења,  на основу броја пријављених клубова за такмичење, може донети одлуку о промени броја територијалних група 1.ЖРЛ, и сходно томе донети друге потребне одлуке у вези такмичења.    * СЕЗОНА 2019/2020   ИСТО КАО У СЕЗОНИ 2018/2019.                 
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* ЖЕНСКО СЕНИОРСКО КУП ТАКМИЦЕЊЕ КСС 
 * СЕЗОНА 2018/2019   ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КСС, Члан 20   Куп такмичење КСС у ЖЕНСКОЈ конкуренцији се игра у три степена.   У првом степену такмичења ОБАВЕЗНО учествују клубови из Прве женске регионалне лиге (1.ЖРЛ, трећи ранг такмичења) и Летње женске лиге (ЛЖЛ, четврти ранг такмичења).  Први степен се игра у у две територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ. У групи СЕВЕР играју клубови из 1.ЖРЛ група СЕВЕР и клубови ЛЕТЊЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ КС Војводине и КС Београда.   У групи ЈУГ играју клубови из 1.ЖРЛ група ЈУГ и клубови ЛЕТЊЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ РКС Централне Србије, РКС Западна Србије, РКС Рашко Косовско Метохијски, РКС Источне Србије и РКС Јужне Србије. Победници из сваке територијалне групе стичу право играња у другом степену такмичења.   У другом степену такмичења по слободној пријави учествују клубови из Прве женске лиге Србије (1.ЖЛС, први ранг такмичења), , ДОК ОБАВЕЗНО УЧЕСТВУЈУ КЛУБОВИ Друге женске лиге Србије (2.ЖЛС, други ранг такмичења) и победници из првог степена. Победник другог степена стиче право играња у трећем степену (Финални турнир КУП такмичења КСС).   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 КУП турнир КСС за СЕНИОРКЕ има посебан назив КУП МИЛАНА ЦИГЕ ВАСОЈЕВИЋА. На Финалном турниру КУП такмичења КСС  (трећи степен КУП такмичења КСС) за СЕНИОРКЕ учествује четири (4) клуба – клуб из другог степена КУП такмичења КСС (победник, један клуб), клубови из 1.ЖЛС по пласману (три најбоље пласирана клуба на полусезони у случају да се Финални турнир игра пре завршетка лигашког дела такмичења или три најбоље пласирана клуба на крају сезоне уколико се Финални турнир КУП-а игра по завршетку лигашког дела такмичења). Уколико клуб оствари пласман по два основа, кроз други степен КУП такмичења и на основу пласмана у 1.ЖЛС, рачуна се пласман кроз други степен КУП такмичења, док место на основу пласмана у 1.ЖЛС преузима следећи клуб по пласману у 1.ЖЛС.  Пласман клубова 1.ЖЛС након сезоне / након првог дела сезоне  се одређује према званичним ФИБА Правилима игре, ПЛАСМАН ЕКИПА као за завршено/одиграно такмичење по двоструком/једноструком бод систему.  Пропозицијама такмичења за Финални турнир КУП такмичења КСС за СЕНИОРКЕ дефинишу посебне одредбе у вези одређивања организатора, услова организације, система играња тј. жреба (прва два клуба по пласману из 1.ЖЛС су повлаштени да се не састају у полуфиналу),  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.    


