
 

 

 

 

КУП МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ 2018/19 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 1 
 

1. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА 
 

Полуфинале, 16.03.2019. 

ПФ1 
Црвена звезда Комбанк Новосадска ЖКА Лозница, Хала Лагатор 

Субота, 16.03.2019., 16:00  

ПФ2 
Радивој Кораћ 021 Лозница, Хала Лагатор 

Субота, 16.03.2019., 18:30  

 
Финале, 17.03.2019. 

Ф1 
Победник ПФ1 Победник ПФ2 Лозница, Хала Лагатор 

Недеља, 17.03.2019., 17:00  

 
 У случају ТВ преноса Организатор задржава право промене сатнице одигравања финалне утакмице. 
 Делегирање службених лица биће накнадно објављено. 
 

2. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
 Пропозиције Куп-а Милан Цига Васојевић 2018/19 дефинисане су Пропозицијама такмичења за Прву женску лигу Србије 

(1. ЖЛС) и одлукама УО КСС. 
 Свака играчица мора имати лекарски преглед извршен пре почетка Куп такмичења, не старији од шест месеци на дан 

одигравања утакмице. 
 Тренер и помоћни тренер екипе морају имати тренерску лиценцу, односно дозволу за рад издату за текућу сезону 

од стране УКТС, у складу са Законом о спорту и општим актима КСС. 
 Рок за доставу документације за лиценцирање екипа је ПОНЕДЕЉАК, 11.03.2019., до 12:00. 
 На клупи екипе поред играчица могу да се налазе тренер, помоћни тренер и још седам (7) пратилаца екипе. 
 Првоименована екипа на утакмици заузима клупу лево, а другоименована екипа десно од записничког стола. Одлуком 

Комесара Куп такмичења овај распоред може бити промењен, на основу одлуке Комесара за безбедност о смештају 
навијача на трибине. 

 Првоименована екипа на утакмици наступа у светлим, а другоименована у тамним дресовима, осим у случају када се 
екипе договоре да се замене и о томе обавесте Комесара писаним путем на e-mail b.popovic@kss.rs, 24 сата пре утакмице. 

 Свлачионице за тимове одређује домаћин турнира. У случају да клубови изразе жељу да буду у истој свлачионици 
следећег дана предност избора има првоименована екипа на утакмици. 

 Пред почетак утакмице екипе на терен излазе уз најаву. 
 По завршетку утакмице тренер и капитен екипе обавезни су да присуствују конференцији за штампу. 
 Делегирање делегата за утакмице врши Комесар, а судија Председник СК КСС. 
 
Све информације у вези Куп-а Милан Цига Васојевић можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС lige.kss.rs. 

 
 
Београд,                                        Комесар Куп такмичења 
07. Март 2019. године                                Бојан Поповић с.р. 
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