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ОРГАНИЗАЦИЈА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЈУНИОРСКУ/КАДЕТСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ

1. Пријаву за квалификације могу поднети:
- СЕНИОРСКИ клубoви који су добили Дозволу за сезону или им је одобрен захтев за
учешће у такмичењу  и који се такмиче у сезони  2020/2021 у 1.МЛС, 2.МЛС, 1.МРЛ, сходно
Правилнику о такмичењу КСС (члан 38 став 5).
- Клубови  2.МРЛ  НЕМАЈУ  право  да  поднесу  пријаву  за  учешће  и  учествују  у
квалификацијама, сходно члану 38. Правилника о такмичењу КСС.
- Лиценца екипе мора да носи евиденциони број  сениорског  клуба који се такмичи у
такмичарској сезони 2020/2021.

2. Право наступа имају играчи:
- У19/У18 ЈУНИОРСКА ЛИГА СРБИЈЕ, играчи 2002/2003 и млађи,
- У17/У16 КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ, играчи 2004/2005 и млађи.

3. У ЈУНИОРСКОЈ/КАДЕТСКОЈ ЛИГИ  СРБИЈЕ учествује 12 екипа. Број екипа из појединих
Регионалних кошаркашких савеза је одређен чланом 19. и 20. Правилника о такмичењу КСС и
одлуком Управног  одбора:  РКС БЕОГРАД 4 екипе,  РКС ВОЈВОДИНА 2 екипе,  РКС ЗАПАДНА
СРБИЈА 2 екипе, РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 1 екипа, РКС ИСТОЧНА СРБИЈА 1 екипа, РКС ЈУЖНА
СРБИЈА 1 екипа, РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ 1 екипа.

4. У случају да у РКС који дају учесника за наступ у Јуниорској и Кадетској лиги Србије,
нема  три (3)  екипе  пријављених  за  квалификације,  пријављени  клубови  се  укључују  у
квалификације  на  територији суседног  РКС-а,  а  број  екипа или проходност  у  Јуниорској  и
Кадетској лиги Србије је иста у збиру екипа.

У оваквим случајевима квалификације води РКС са већим бројем пријављених екипа.
У случају недовољног броја екипа у два РКС, Комисија за такмичење ће накнадно (после

пријава  екипа)  одредити  спајање  квалификација  у  више  РКС  и  измењену  проходност  у
Јуниорској и Кадетској лиги Србије.

5. Квалификације у РКС води комесар МК такмичења надлежног територијалног РКС.
Квалификације РКС се играју по систему који  ће бити одређен одлуком комесара МК

такмичења  РКС  у  зависности  од  броја  пријављених  екипа,  квалитета  екипа,  трошкова
такмичења и слично.

Комесар  такмичења  је  обавезан  да  на  имејл  адресу  mkliga@kss.rs пошаље  почетно
Саопштење са именима пријављених клубова и распоредом утакмица квалификација.

Комесар  такмичења  је  обавезан  да  након  одиграног  кола  или  након  завршетка
квалификација достави копије записника КСС са утакмица квалификација.

Комесар  такмичења  је  обавезан  да  након  одигравања  последње  утакмице  у
квалификацијама, на имејл адресу  mkliga@kss.rs пошаље завршно Саопштење са именима и
подацима  (имејл,  име/презиме  и  бр.тел.  сл.  представника  клуба...)  клубова  који  су  се
квалификовали у ЈЛС/КЛС.

6. Сваки клуб има право да пријави само једну такмичарску селекцију.
У  случају  да  клуб  који  има  право  наступа  у  Квалитетним  игама  КСС,  са  својим

сениорским  саставом  одустане  од  такмичења  или  буде  искључен  из  такмичења,  одмах  и
неодложно губи право такмичења и у квалитетној лиги КСС.

ОРГАНИЗАЦИЈА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЖЕНСКУ КАДЕТСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ
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1. Пријаву за квалификације могу поднети:
- СВИ РЕГИСТРОВАНИ АКТИВНИ КЛУБОВИ који су добили Дозволу за сезону или им је
одобрен захтев за учешће у такмичењу и који се такмиче у сезони 2020/2021.

2. Право наступа имају играчице рођене 2004/2005 и млађе.

3. У  ЖЕНСКОЈ  КАДЕТСКОЈ  ЛИГИ  СРБИЈЕ  (ЖКЛС)  у  такмичарској  сезони  2020/2021
учествује  12 екипа. Број екипа из Регионалних кошаркашких савеза  је одређен чланом 19. и
20.  Правилника о такмичењу КСС и одлуком Управног одбора: РКС БЕОГРАД  4 екипе,  РКС
ВОЈВОДИНА 3  екипе, РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 2 екипе, РКС ИСТОЧНА СРБИЈА  / РКС ЈУЖНА
СРБИЈА 1 екипа, РКС ЗАПАДНА СРБИЈА / РКС РАШКО КОСОВСКО- МЕТОХИЈСКИ 2 екипе.

4. Сходно Правилнику о такмичењу члан 20., у случају да у РКС или два РКС који дају
учесника за наступ у Женској кадетској лиги Србије (ЖКЛС), нема три (3) клуба пријављених
за  квалификације  и  није  испуњен  услов  из  члана  20.  Правилника  о  такмичењу  КСС,
пријављени клубови се укључују у квалификације на територији сусeдног РКС, а број екипа или
проходност у ЖКЛС је иста у збиру екипа.

5. Квалификације  се  одржавају  на  нивоу  РКС. Квалификације  у  РКС  води  комесар  МК
такмичења надлежног територијалног РКС. Квалификације РКС ИСТОЧНА СРБИЈА / РКС ЈУЖНА
СРБИЈА води комесар МК такмичења РКС JУЖНА СРБИЈА.

Квалификације  РКС  ЗАПАДНА СРБИЈА  / РКС  РАШКО  КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ  води
Комесар МК такмичења РКС ЗАПАДНА СРБИЈА.

Квалификације РКС се играју по систему који  ће бити одређен одлуком комесара МК
такмичења  РКС  у  зависности  од  броја  пријављених  екипа,  квалитета  екипа,  трошкова
такмичења и слично.

Комесар  такмичења  је  обавезан  да  на  имејл  адресу  mkliga@kss.rs пошаље  почетно
Саопштење са именима пријављених клубова и распоредом утакмица квалификација.

Комесар  такмичења  је  обавезан  да  након  одигравања  последње  утакмице  у
квалификацијама, на имејл адресу  mkliga@kss.rs пошаље завршно Саопштење са именима и
подацима  (имејл,  име/презиме  и  бр.тел.  сл.  представника  клуба...)  клубова  који  су  се
квалификовали у ЖКЛС.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

1. УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ квалификационих утакмица/турнира МОРАЈУ бити исти као за
такмичење  ЈУНИОРСКА/КАДЕТСКА/ЖЕНСКА  КАДЕТСКА  ЛИГА  СРБИЈЕ  -  ПРОПОЗИЦИЈЕ
ЈУНИОРСКЕ/КАДЕТСКЕ/ЖЕНСКЕ КАДЕТСКЕ ЛИГЕ - ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ.

2. Приликом подношења захтева за сезону или одобрења учешћа у такмичењу клубови су
пријавили  објекте  за  одигравање  утакмица,  а  сходно  дозволи  или  одобрењу  дужни  су  да
утакмице играју у тим салама.

Сале у којима се одигравају утакмице квалитетних лига КСС поред ОБАВЕЗНИХ свих
техничких норматива за одигравање, као и услова одигравања, морају имати и гледалиште за
минимум  100  гледалаца,  прописне  свлачионице,  грејање  у  сали  и  спортску  амбуланту  за
пружање хитне лекарске помоћи.

3. Све трошкове квалификационих утакмица/турнира сносе клубови који учествују.

4. Рок за  ЕВИДЕНЦИЈУ  пријава клубова за квалификације је  ЧЕТВРТАК 03. Септембар
2020. године.  Пријава се подноси РКС којем клуб територијално припада по седишту/месту
клуба.
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5. КАЛЕНДАР КВАЛИФИКАЦИЈА и ЈУНИОРСКЕ/КАДЕТСКЕ/ЖЕНСКЕ КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
је дат у КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА КСС.

6. Утакмице  КВАЛИФИКАЦИЈА  ЈУНИОРСКЕ/КАДЕТСКЕ/ЖЕНСКЕ КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ се
суде по механици 2ПО /ДВОЈЕ СУДИЈА/.

7. Трошкови службених лица за квалификације: документ у прилогу.

8. Новчана казна за случај одустајања екипе
 После пријаве за квалификације 20.000 дин
 После жреба за квалификације 60.000 дин
 После почетка квалификација 100.000 дин
 После оствареног пласмана у МК ЛИГУ КСС или током 

такмичења у МК ЛИГИ КСС            400.000 дин

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК


