
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
РКСИС - 2. ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ  ЈУГ
18000 Ниш, Обреновићева бр. 10/3
 Тел. 018 523 323, Факс: 018 526 021                      
www.takmicenje.kss.rs   www.rksis.rs 

Комесар лиге: Небојша Крстић,
Тел. 064 880 8817 , e-mail: office@rksis.rs , 
                                        nebojsa.krst  i  c@rksis.rs     

                             САОПШТЕЊЕ  БР. 1    -  2017/18
Табела  учесника :

1. Актавис Академија  Лесковац 0 0 0 0:0 0
2. Раднички 2016  Крагујевац 0 0 0 0:0 0
3. Гимназијалац   Пирот 0 0 0 0:0 0
4. Багдала  Крушевац 0 0 0 0:0 0
5. Топличанин 2012  Прокупље 0 0 0 0:0 0
6. Трстеник  Трстеник 0 0 0 0:0 0
7. Раднички   Крагујевац 0 0 0 0:0 0
8. Хајдук Вељко  Неготин 0 0 0 0:0 0
9. Паланка 2012  Смед.Паланка 0 0 0 0:0 0
10. Параћин  Параћин 0 0 0 0:0 0

 НАПОМЕНЕ :
1. Таксе службених лица  су следећих износа : 

СУДИЈЕ   по   2.500,00 дин.,      ДЕЛЕГАТ   1.500,00 дин,  пом. судије   по   600,00 дин.
               Службена лица немају право на дневницу, а путне трошкове наплаћују у висини цене
јавног  саобраћаја  или  имају  право  да  користе  сопствени  аутомобил  на  путовање  само  на
основу одобрења Комесара,  датог трошковника и накнаде од 15,00 динара по км и морају
путовати најкраћим путем. Дозвољено је коришћење само једног аутомобила.  (чланови 28,
59 и 60. Пропозиција такмичења).

2.  Званични  обрасци  (извештај  делегата,  пријаве  играча,  финанскијски  обрачун,
постигнути  кошеви  и  остали  пратећи  извештаји),  Правилник o  такмичењу и  Пропозиције
такмичења, лиценце СВИХ екипа налазе се на званичном сајту КСС или РКСИС. 

3. На основу  Регистрационог правилника КСС у сезони 2017/2018 клубови имају право
да лиценцирају 15 играча сениорки, старијих од 18 година (рођени 1999. год. и старији) и 16
играчица млађих категорија. (рођени 2000. год. и млађи)

- међу 15 играча сенира може бити лиценцирано највише шест (6) играча који у
години лиценцирања  пуне  ДВАДЕСЕТСЕДАМ године. ( рођени 1990. године и старији)

- право наступа на утакмици има 12 играча од којих  СВИ могу бити сениори,
међу којима шест (6) могу бити рођени 1990. године и старији;

- играчи регистровани на двојну регистрацију, рођени 1997.- 1999. год.(за млађе
то не важи) приликом лиценцирања и наступа на утакмици се третирају као играчи сениори
(улазе у лимитирани број од 15 играча сениора).

4. Свака  екипа  МОРА имати  тренера   са   лиценцом УКТС  за   сезону  2017/18   у
противном  се  према  Пропозицијама  такмичења  изриче новчана казна од  8.000,00  динара
(чланови 17 и 53 г/5 Пропозиција).

5. Утакмице  се  заказују  и  писаној  форми  10  дан  пре  одигравања.  Свака  промена
термина мора бити писано потврђена и оверена од стране клуба  (члан 6 Пропозиција).
Термин  се  може  променити   писмено  најкасније на  2 дана  пре  одигравања  а  клуб  који
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поднесе такав захтев, сноси све административне трошкове. Након тога се може мењати само
уз обострану сагласност оба клуба и са одобрењем Комесара.

6.  Листу  судија  и  делегата  усвојиће  Управни  одбор  КСС,  на  предлог  Комисије  за
такмичење. Делегирање врши Комесар лиге и клубови  не могу да траже изузеће судија и
делегата (чланови 22. и 29. Пропозиција такмичења).

7. Откази службених лица потврђују се у писаној  форми,  а делегирања објављују у
Саопштењима. Судије су у обавези да  најмање 90 минута пре почетка утакмице буду у месту
одигравања, 60 минута пре заказаног почетка утакмице да буду у дворани а 20 минута пре
почетка утакмице су дужни да изађу на терен за игру у униформи. (чл. 23. Пропозиција ).

8. Организатор утамице сноси пуну одговорност за све прекршаје и инциденте који се
догоде на самој утакмици или непосредно у вези са њом, одговоран је за обезбеђење реда у
гледалишту и терену  како би се омогућило несметано одвијање игре и дужан је да поштује
налоге  делегата  и  главног судије  дате  у  том смислу.  За  неспортско понашање гледалаца
кажњава се клуб чији су навијачи одговорни за неспортско понашање. (чланови 38, 39. и 40.
Пропозиција такмичења).

9.  Организатор  утакмице  је  обавезан  да  организује  редарску  службу  и пријави
одигравање утакмице органу ПУ. (члан 36. Пропозиција такмичења).

10. Организатор утакмице је дужан да обезбеди присуство лекара или санитетског лица
са прибором за прву помоћ. (члан 37. Пропозиција такмичења).

11. Помоћне судије су обавезне да носе судијску опрему (горњи део), да буду у дворани
45 минута  пре  почетка  утакмице и  да  се  јаве  делегату  са  налогом  Окружне  судијске
организације  (чланови  22.  и  23.  Пропозиција  такмичења).  Чланови  клуба  (играчи,
чланови  управе,  сл.  представници  итд.)  немају  право  да  буду  помоћне  судије  (члан  35.
Пропозиција такмичења).

12. Делегати су обавезни да  ОДМАХ по завшетку утакмице пошаљу тачан резултат и
резултат четвртина путем E Score платформе као и да јаве СМС ом на телефон 064/880-8817.
Делегати  из  Ниша комплетан  материјал  (записник,  делегатски извештај,  пријаву  играча  са
финансијским обрачуном, пријаву  ПУ, делегирање помоћних судија  и састав екипа са датим
кошевима) доносе лично у Канцеларију КСС  у Нишу најкасније у понедељак до 10,00 часова, а
делегати  ван  Ниша  делегатски  извештај,  записник  и  саставе  екипа  са  датим
кошевима,   морају послати факсом или послати електронском поштом, до истог рока. Сав
материјал шаље се поштом истог дана (понедељак)  (члан 32 Пропозиција). Делегатски и
финансијски извештај не може да се пише руком. Уколико се делегати не придржавају ове
одлуке и обавезе јављања резултата  за званични сајт КСС преко  E Score платформе и  SMS
поруке  комесару, биће  примењен  члан  53  ф  Пропозиција  такмичења  који  се  односи  на
несавесно обављање дужности служ. лица.

 И најважније на клупи ЕКИПЕ  НЕ МОЖЕ да седи НИКО ко НЕМА лиценцу

13. Службена лица  лица саопштења, информације о такмичењу и СВЕ формуларе имају
на сајту КСС, www.kss.  rs   и сајту РКСИС, www.  rksis.rs  

14. Екипа која иступи из такмичења након одређивања такмичарских бројева или током
такмичења буде искључена, биће кажњена према Правилнику о такмичењу КСС и члану 53 г/4
Пропозиција такмичења (новчаном казном у износу од 50% годишње чла.).

15. Играч мора имати извршен лекарски преглед, обављен пре почетка такмичења и
уписан на полеђини лиценце играча.Лекарски преглед играча је важећи ако на дан играња
није  старији од шест  месеци.  Клуб доставља Комесару  оверени списак  свих лиценцираних
играча са извршеним лекарским прегледом пре почетка такмичења. (чл. 16.Пропозиција).

16.  Клуб који  наступи са  мање  од 10  играча  на утакмици биће  кажњен новчаном
казном  од 2.000,00 динара по играчу који недостаје. (члан 15. Пропозиција такмичења).

17.. Екипа  која  НЕ НАСТУПИ на утакмицу  из неоправданих разлога  ће бити кажњена
новчаном казном од 40.000,00 динара. (члан 58.Пропозиција такмичења).
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18. Још једанпут МОЛИМ клубове да обрате пажњу на члан 57. где је клуб
ОБАВЕЗАН да у року од 15 дана, измири изречене казне по саопштењима и члан 59.
Пропозиција такмичења који се односи  на извршење финансијских обавеза  према
службеним лицима. 

        О Д Л У К Е :
                   1. Екипе које нису доставиле Комесару списак играча са извршеним лекарским
прегледом пре почетка такмичења ОБАВЕЗНЕ су да то учине ОДМАХ.(чл. 16. Пропозиција ).
Одговорни за проверу и доставу Комесару,  делегати  утакмице 1. и 2. кола.

             2. Износ ПРВЕ рате годишњих чланарине клубови су обавезни да уплате до почетка
такмичења  на рачун Региона којем припадају,  како би могли да користе Ванредни прелазни
рок, након одиграног ПРВОГ кола.

                3. Одлуком Судијске комисије КСС и Регионалних координатора за суђење
Источне (М.Радојковића) и Јужне Србије (А.Стојановића), до формирања коначних
лиса Комесару лиге  је дата привремена листа  са правом коришћења судија ови
регина (нових) који се налазе на лист 1.МЛС.  На листи су за потребе такмичења и
сл. лица са листе  1.МРЛ ЗАПАД.

      ПОСЕБНА  САОПШТЕЊА :
1. Приликом пријаве екипе за утакмицу службени представник клуба или тренер предаје

делегату следећу документацију о праву наступа (члан 30. Пропозиција):
- Лиценцу екипе (оверену од стране КС Региона Источне Србије – Ниш и Комесара);
- Лиценце играча са сликом и уписаним лекарским прегледом (оверене од стране КСС 
Региона Источне и Јужне Србије) које су одређене боје према годишту играча:

- беле лиценце - (сениори) рођени 1999. год. и старији;
- беле лиценце са црвеном косом линијом - (сениори) рођени 1990 год. и старији;
- црвене лиценце - (двојна регистрација) рођени 1997. и млађи;
- плаве лиценце – (јуниори, кадети) рођени 2000,2001,2002,2003 год.;
- зелене лиценце - (пионири) рођени 2004. год. и млађи.

- Лиценце тренера и помоћног тренера издате од стране УКТС;
- Лиценце службених представника, лекара, физиотерапеута, статистичара или техника

екипе (беле)  са  сликом,  оверене  од стране КС Региона Источне  и Комесара;   Ниједан  од
пратилаца екипе НЕ     МОЖЕ   обављати функцију без лиценце. (Члан 30. Пропозиција)

- Лекарски преглед играча на  лиценце или на списак свих лиценцираних играча;
- Пријаву играча за наступајућу утакмицу са финансијским обрачуном;
- Два примерка делегатског извештаја.

2. Делегат је одговоран за контролу све наведене документације. Делегат је посебно
одговоран за све наводе у извештају са утакмице (испуњење обавеза према Пропозицијама
такмичења,  техничке  организације  утакмице  и  записничког  стола,  једнообразности  опреме
екипа,  понашање  и  дисциплина  свих  актера  утакмице  (како  тренера  тако  и  играча,  сл.
представника итд.), однос службених лица (судија и пом. судија) према обавезама (долазак,
понашање, судијска опрема итд.)  као и раду техничких уређаја.

Важно  обавештење  за  службена  лица :

Сва службена  лица  ОБАВЕЗНА СУ да  СВЕ информације и саопштења  о такмичењу
(одлуке, делегирања, казне итд.) ПРАТЕ преко  сајта КС Србије www.takmicenja.kss.rs или
сајта КС Источне Србије   www.rksis.rs          

            ДЕЛЕГАТИ шаљу резултате ОДМАХ по завршетку утакмице  SMS поруком
Комесару лиге на 064/880-8817  и преко E score платформе коју можете да нађете
на линку : http://takmicenje.taboosport.com/rezultati/ за сајт КСС. 
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- USER NAME је емаил адреса коју сте пријавили
- PASSWORD је ваш број пријављеног мобилног телефона.

Шифре утакмица су објављене  у Саопшењима уз делегирање  службених лица.    

   Термини и делегирања  службених  лица :

01.коло, 14/15. 10. 2017 :

1731
КК Актавис Академија ОКК Параћин Лесковац, СЦ Дубочица

15.10.2017,  14,00В.Цветковић Ни– М.Стојановић Ни, Ж.Станковић Ни

1732
КЖК Раднички  2016 КК Паланка  2012 Крагујевац, Хала Г.Богојевић

15.10.2017, 18,00Н.Ристић Кг – Д.Стојановић Кг, М.Дамјановић Кг

1733
ЖКК Гимназијалац КК Хајдук Вељко Пирот, Хала Кеј

15.10.2017,  14,00Ж.Стаменовић Пи – С.Закић Ни, Н.Суботић Ни

1734
ОКК Багдала ЖКК Раднички Крушевац, Хала

15.10.2017,  14,00Д.Булатовић Ал – Т.Ристић Ни, И.Илић Кш

1735
КК Топличанин 2012 КК Трстеник Прокупље, Хала

14.10.2017,  17,00А.Костић Ни – С.Здравковић Ни, М.Сибиновић Ни

02.коло, 21/22. 10. 2017 :

1736 ОКК Параћин КК Трстеник Није  заказана

1737 ЖКК Раднички КК Топличанин 2012 Није  заказана

1738 КК Хајдук Вељко ОКК Багдала Није  заказана

1739 КК Паланка  2012 ЖКК Гимназијалац Није  заказана

1740 КК Актавис Академија КЖК Раднички  2016 Није  заказана

         Клубови су у обавези да ОДМАХ  закажу  одигравање утакмица 2. и 3. кола 
сходно члану  6. Пропозиција такмичења. 

         Службена лица су обавезна да потврде делегирање за прво  коло на телефон 
РКС Источна Србија - Ниш до петка, 13.10.2017. год. у времену 11,00 - 14,00 час.

             Молимо клубове и службена лица да се придржавају одредби Правилника о
такмичењу  КСС,  Пропозиција  такмичења,  Правила  игре  и  одлука  објављеник  у
Саопштењима такмичења, као и да посебну пажњу посвете организацији утакмица
(понашању публике и раду помоћних судија, техничкој опреми за записнички сто,
промени термина утакмица, одлагању утакмица уз обавезан договор клубова и сл.)
чиме ће се омогућити регуларан ток такмичења.
                  
      Свим  екипама  и службеним лицима желим успешну сарадњу  
и добру  такмичарску сезону.
      

     У Нишу, 09.10.2017. год.                                                    Комесар лиге:
                                                                               Небојша Крстић

                                                                                                 e-mail: nebojsa.krstic@rksis.rs
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	Важно обавештење за службена лица :

