
РКСИС Ниш

ТАКМИЧЕЊЕ МК
- Анализа и предлози за побољшање стања - 

1. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА МК РКСИС

1.1. Садашње стање

Такмичење МК РКСИС организује се у складу са одредбама Правилника о такмичењу КСС и
одлукама ТК КСС, као и одлукама РКСИС, и то у четири нивоа:

- Квалификације за јединствене лиге КСС у категоријама јуниора, кадета и кадеткиња, у
прве три недеље октобра (3 кола)

- Први степен такмичења МК у категоријама јунири/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи
пионири/ке, минибаскет, од четврте недеље у октобру до краја децембра (10 кола)

- Други степен такмичења МК у категоријама јунири/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи
пионири/ке, од треће недеље у јануару до краја марта (10 или 14 кола)

- Првенство  РКСИС  у  категоријама  јунири/ке,  кадети/киње,  пионири/ке,  млађи
пионири/ке, минибаскет, са годиштима која важе у наредној сезони, од краја марта до
краја маја (10 кола).

1.2. Основни проблем

У  последњих пет  сезона  број  екипа  које  се  пријављују  и  учествују  у  такмичењу  МК РКСИС
повећао се три пута (тренутно имамо око 120 екипа у обе конкуренције). 

Ово повећање интересовања за такмичење МК није пратио и пораст КВАЛИТЕТА. Појавиле су
се велике разлике између екипа, тако да се утакмице завршавају великом разликом и само
такмичење чине неинтересантним.

1.3. Предлог решења

Такмичење МК РКСИС од наредне сезоне организовати на следећи начин:
- Квалификације за јединствене лиге КСС у категоријама јуниора, кадета и кадеткиња, у

прве три недеље октобра (3 кола), НЕМА ПРОМЕНА
- У женској конкуренцији у категоријама јунирке, кадеткиње, пионирке, млађе пионирке,

НЕМА ПРОМЕНА
- У  мушкој  конкуренцији  спојити  Први  и  Други  степен  такмичења  у  Квалитетну  лигу

РКСИС у категоријама јуниори, кадети, пионири, млађи пионири, од четврте недеље у
октобру до краја марта (расположиво 20 недеља, без среда). Сваки клуб има право да
пријави САМО ЈЕДНУ екипу. Победник Квалитетне лиге у категорији пионира остварује
пласман у Трећи степен такмичења МК (Финални турнир КСС).

- Остале  пријављене  екипе  у  мушкој  конкуренцији  у  категоријама  јуниори,  кадети,
пионири, млађи пионири, играју Јесење Првенство РКСИС, Први део од четврте недеље
у октобру до краја децембра (10 кола) и Други део од треће недеље у јануару до краја
марта (10 кола).

- Пролећно Првенство РКСИС у категоријама јунири/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи
пионири/ке, са годиштима која важе у наредној сезони, од краја марта до краја маја (10
кола), НЕМА ПРОМЕНА.



2. МИНИБАСКЕТ

2.1. Садашње стање

Такмичење у категорији МИНИБАСКЕТ на територији РКСИС организује се и спроводи од сезоне
2011/2012.  у  обе  конкуренције  (дечаци  и  девојчице).  Само  у  првој  сезони  (2011/2012)
играло  се  по фестивалском (турнирском)  систему,  а  затим се у  наредним сезонама,  на
захтев клубова,  прешло на лига систем. Дозвољено је учешће женских екипа у мушком
такмичењу, као и играње девојчица у мушким екипама.

Такмичење се организује на два нивоа: у периоду октобар-децембар у оквиру Првог степена
такмичења МК, без играња Другог степена (Квалитетне лиге) и у периоду март-мај у оквиру
Првенства РКС ИС.

2.2. Основни проблеми

Не  примењују  се  ФИБА  Правила  игре  за  категорију  минибаскет.  Игра  се  по  регуларним
Правилима игре, уз примену Посебних правила Стручног савета КСС за категорију минибаскет
('пасарела'' систем), са лоптом бр. 5. Игра се на регуларној висини кошева, јер веома мали број
клубова има снижене монтажне кошеве. Ни у једном граду не постоји специјализивана сала
са прописаним тереном за минибаскет. Толерише се и играње лоптом бр. 6, јер  немају сви
клубови лопте бр. 5.

Посебан проблем је што деца у овом узрасту нису спремна за лигашки систем такмичења, где
резултати  утакмица  долазе  у  први  план,  што  повећава  тензије  код  екипа  (тренера,
родитеља).

2.3. Предлог решења

УКИНУТИ лигашки систем такмичења у минибаскету.

У оквиру РКСИС формирати Комисију за минибаскет која ће се бавити развојем минибаскета и
у сарадњи са клубовима организовати такмичења по фестивалском принципу, уз примену
свих одговарајућих правила и прописа.

У Нишу, 06.06.2016. године Комесар МК РКСИС
 Маринко Голубовић, с.р.
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