
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ  УПУТСТВО - ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК МК ЗА КЛУБОВЕ УЧЕСНИКЕ РОДА ЈУНИОРСКE, ТРИГЛАВ КАДЕТСКЕ И ТРИГЛАВ ЖЕНСКЕ КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 2017/18   Комисија за такмичење електронском седницом одржаном 11.октобра 2017. године донела је  
УПУТСТВО О ВАНРЕДНОМ ПРЕЛАЗНОМ РОКУ ЗА КЛУБОВЕ УЧЕСНИКЕ РОДА 
ЈУНИОРСКE, ТРИГЛАВ КАДЕТСКЕ И ТРИГЛАВ ЖЕНСКЕ КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
2017/18: 

1. Датум Ванредног прелазног рока за МК лиге је ЧЕТВРТАК 19. ОКТОБАР 2017. Документације се предаје до 13 часова Комисији за такмичење КСС, Сазонова 83, Београд. Комисија за такмичење КСС је одговорна за контролу документације, испуњености услова, унос и верификацију прелазака;  2. Ванредни прелазни рок у категорији јуниора могу да користе сви играчи коју до тремина овог ванредног прелазног рока (19.октобар 2017.) нису навршили 18 година старости и млађи.  3. Ванредни прелазни рок могу да користе сви играчи/играчице који имају право наступа у категоријама кадети (2001. и млађи) и кадеткиње (2002. и млађе);  
4. Ванредни прелазни рок могу да користе играчи/играчице који нису користили ванредни прелазни рок у такмичарској сезони 2017/2018;  
5. Ванредни прелазни рок могу да користе играчи/играчице који имају сагласност клуба из кога прелазе  
6. Ванредни прелазни рок могу да користе искључиво клубови који су измирили све финансијске обавезе из такмичења (квалификација) према КСС и регионалним савезима ;   7. Клубови учесници МК лига имају право да у ванредном прелазном року региструју највише 2 играча по узрастној категорији.  8. Крајњи рок за лиценцирање играча/играчице који остваре прелазак у овом ванредном прелазном року је 5 дана од објављивања Одлука о преласку играча.  

За ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети следећу документацију: 
1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча, ПОТПИС ОБА РОДИТЕЉА,  и оверена од стране матичног клуба, 2. Фотографија, залепљена на обрасцу Приступнице.  За МЕЂУНАРОДНИ ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети документацију КОЈА СЕ 

ПОДНОСИ  ЗА SPECIAL CASE по уобичајеној процедури : 
- Клуб нема право да региструје играче , стране држављане , старије од 18 година ,  за наступ у МК КСС  



- Клуб има право да региструје највише 4 играча млађе од 18 година стране 
држављане са правом наступа у домаћим такмичењима за млађе категорије. 

- Играч страни држављанин који напуни 18 година у току такмичења МК КСС, губи 
право наступа у МК КСС такмичењу од дана стицања пунолетства. 

.-   Крајњи рок за измену лиценцних спискова по БИЛО КОМ ОСНОВУ је        петак 29. Децембар 2017. године. 
 КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, члан Комисије задужен за регистрације 


