
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ФИНАЛНИ ТУРНИР МК КСС 2018/19 
У17 КАДЕТИ 2002 - Квалитетна лига РКС 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 1 
 

1. ПРОПИСИ 

 
 Финални турнир МК КСС у категорији КАДЕТА - Квалитетна лига РКС се игра према Правилнику о такмичењу КСС, 

Пропозицијама МК такмичења КСС, Правилима игре, одлукама УО КСС и Комесара МК такмичења КСС. 
 На основу постигнутих резултата, Пропозиција МК такмичења КСС и Правила игре, проглашава се победник на Финалном 

турниру и та екипа постаје првак МК такмичења РКС у категорији КАДЕТА у сезони 2018/19. 
 Поступак жалбе је наведен у Пропозицијама и посебном одлуком Комисије за такмичење - Поступак регистрације 

утакмице и жалбе на финалним турнирима и такмичењима турнирског типа, који је достављен клубовима.  

 
2. УЧЕСНИЦИ ФИНАЛНОГ ТУРНИРА 
 
 Пласман на Финални турнир МК КСС у категорији КАДЕТА - Квалитетна лига РКС оствариле су следеће екипе 
 

УЧЕСНИЦИ ТУРНИРА БРОЈ 

КЛ ВОЈВОДИНА - ВОЈВОДИНА Нови Сад 1 

КЛ БЕОГРАД - 11/12.05. 3 

КЛ ЦЕНТАР - РАДНИЧКИ ШУМАДИЈА 1991 Крагујевац 4 

КЛ ИСТОК - БОР РТБ Бор 2 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАЛНОГ ТУРНИРА 
 
Организатор: БОР РТБ 
Место: БОР, Велика сала УСЦ Бор, Зелени булевар бб 
Контакт: Гојко Џаковић, тел: 060 3831048, email: kkborrtb@ptt.rs  
Смештај: Хотел Албо и Клуб РТБ Бор 
 

4. ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 
 
 Посебном одлуком о додели организације Финалног турнира наведени су трошкови које сноси 

Организатор и трошкови које сносе клубови сваки за себе. 
 Организатор сноси: 

 СВЕ ТРОШКОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УТАКМИЦА НА ТУРНИРУ у шта спадају коришћење сале, свлачионица, потребна 
техничка опрема, електрични јавни разглас, спикер, присуство органа МУП и обезбеђења, редарска служба, 
медицинско особље, LIVE STREAM, снимање и израда ДВД снимака утакмица, фотограф, осигурање манифестације 
и све друго потребно за редовну организацију кошаркашких утакмица МК такмичења КСС, сходно Закону о спорту 
РС. 

 Комплетне трошкове такси и путне трошкове службених лица (делегати, судије, помоћне судије и статистичари). 
 Организатор је у обавези да: 

 Обезбеди интернет конекцију у сали у којој се игра Финални турнир, ради реализовања LIVE STREAM-а утакмица и 
ON-LINE статистике. КСС је у обавези да обезбеди рачунарско вођење статистике по званичном програму КСС-а од 
стране лиценцираних статистичара, да делегира статистичаре и помоћне судије. 

 Обезбеди LIVE STREAM утакмица у HD формату и да пре турнира пошаље линкове за праћење преноса на email 
адресу mkliga@kss.rs, за све утакмице на турниру. У сарадњи са фирмом која ради live stream у обавези је обезбеди 
ДВД снимак сваке утакмице на турниру најкасније 1 сат после завршетка утакмице и исти достави клубовима који 
су играли утакмицу. Уколико клубoви изразе жељу за ДВД снимком утакмице другог клуба (ради видео анализе) у 
обавези су да изврше међусобну размену ДВД снимака. 

 Један ДВД снимак сваке утакмице на турниру достави Главном делегату. 
 После сваке одигране утакмице један примерак статистике достави делегату, који исти уврштава у документацију 

са утакмице коју доставља Комесару. 
 Oбезбеди довољну количину флаширане воде за екипе и службена лица. 

 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ФИНАЛНИ ТУРНИРИ МК КСС 
 
11000 Београд, Сазонова 83 
Тел: 011 3400 841, lige.kss.rs  
 
Комесар: Бојан Поповић 
Тел. 064 880 8812, 065 896 4847 
Email: mkliga@kss.rs; b.popovic@kss.rs 
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 На видном месту постави државну заставу и одмах поред заставу КСС. 
 Организује церемонију доделе награда и затварања турнира након финалне утакмице. КСС је у обавези да достави 

Протокол за поменуту церемонију. 
 Обезбеди представљање екипа путем разгласног уређаја и интонирање државне химне пре почетка сваке утакмице 

на турниру. 
 Након сваког дана турнира, на email адресу mkliga@kss.rs пошаље Извештај са турнира/утакмица и најмање 10 

фотографија сваког такмичарског дана. Извештаји и фотографије са турнира биће објављени на сајту Такмичења 
КСС. 

 Пожељно је да Организатор изради прикладни штампани материјал који треба да садржи: податке о турниру са 
распоредом и сатницом, једну групну фотографију екипе са подацима о играчима и стручном штабу (ростер екипе) за 
сваку екипу учесника турнира. На штампаном материјалу је обавезан нови логотип КСС. 

 Организатор има право да користи медијска и маркетиншка права и друге приходе од организације турнира. 
 Организатор може да организује заједничку вечеру или коктел представника организатора, представника екипа учесника 

турнира (две особе по екипи) и службених лица. Организатор сноси све трошкове те вечере или коктела. 
 Организатор је одговоран за обезбеђење и осигурање званичних учесника турнира, гледалаца и других учесника, за 

време трајања турнира у складу са Законом о спорту и другим званичним прописима по овом основу. 
 Одговорност за организацију турнира сноси Организатор и у обавези је уради све радње око организације турнира, 

сходно Закону о спорту РС. 
 

5. ТРОШКОВИ УЧЕСНИКА (СМЕШТАЈ И ПРЕВОЗ) 
 
 Клубови учесници турнира сносе трошкове сопственог превоза, смештаја и исхране. 
 Организатор је извршио резервацију смештаја у Хотел Албо по цени од 3.550 дин за пансион и Клубу РТБ Бор по цени 

од 3.080 дин за пансион, где трошкове боравка сносе клубови учесници. Висина цене пансиона и услови смештаја су 
адекватни узрасној категорији. 

 Организатор или КСС може партиципирати у делу путних трошкова екипа или другој врсти надокнаде за клубове 
учеснике. 

 

6. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 
 Утакмице на турниру се суде по 2ПО механици (двоје судија). 
 Износ такси службених лица за Финални турнир МК КСС у категорији КАДЕТА - Квалитетна лига РКС: 

делегат (1) 1.000 дин, судија (2) 1.500 дин, помоћни судија (3) 800 дин, статистика (2) 800 дин. 
 Путни трошкови службених лица се обрачунавају према ценама јавног превоза. Уколико службена лица користе 

сопствени аутомобил за путовање на утакмицу, на основу одобрења Комесара, у обавези су да Организатору доставе 
попуњен и потписан путни налог, са пређеним путем у километрима и обрачуном трошкова од 15 динара по километру 
пута. Километраже су дате у званичном даљинару који се може преузети са веб странице lige.kss.rs. 

 

7. ЕКИПЕ, ПРАВО НАСТУПА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 Право наступа на Финалном турниру МК КСС у категорији КАДЕТА - Квалитетна лига РКС имају СВИ ИГРАЧИ 

који се налазе на лиценцном списку екипе. Право наступа има играч који је уписан у лиценцу екипе, има лиценцу 
играча (ПЛАВА лиценца) и важећи лекарски преглед. 

 Клуб и овлашћено лице клуба сносе пуну дисциплинску одговорност за веродостојност података играча наведених у 

пријави екипе за наступ на турниру. 
 Играч ниже узрастне категорије има право наступа за вишу узрастну категорију са лиценцом играча боје одређене према 

годишту играча. 
 ПРИЈАВУ/САСТАВ ЕКИПЕ за утакмицу чине 12 играча, 2 тренера и највише 7 пратилаца екипе.  
 Играч мора имати извршен лекарски преглед који не може бити старији од шест месеци на дан одигравања 

утакмице. Играч који нема важећи лекарски преглед НЕМА право наступа на утакмици. Екипа која због 
лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици губи утакмицу службеним резултатом. КЛУБОВИ 
су у обавези да провере важност лекарских прегледа играча своје екипе и уколико је истекао да изврше поновни 
лекарски преглед играча!!! 

 Право наступа на утакмици за екипу има тренер и помоћни тренер који је уписан у лиценцу екипе и има лиценцу тренера, 
односно дозволу за рад издату за текућу сезону од стране УКТС, у складу са Законом о спорту РС и општим актима КСС. 

 Право наступа на утакмици за екипу има пратилац који је уписан у лиценцу екипе. 
 Уколико екипа нема тренера (помоћног тренера) који испуњава наведене услове према Правилима игре играч-капитен 

ће обављати дужности тренера. 
 Уколико екипа нема тренера (или тренер не испуњава наведене услове) присутни службени представник екипе ће ПРЕ 

ПОЧЕТКА и НАКОН ЗАВРШЕТКА утакмице представљати екипу. Службени представник екипе, лекар и физиотерапеут 
могу седети на клупи ако испуњавању услове за обављање ових функција, али ТОКОМ утакмице НЕ МОГУ замењивати 
тренера (стајати испред клупе, тражити тајмаут или измену играча, тражити информацију од помоћних судија, обраћати 
се делегату или судијама, итд). 

 Екипа, играч, тренер или пратилац екипе који не испуњава наведене услове НЕМА право наступа на утакмици. 
 На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко нема ЛИЦЕНЦУ издату од Комесара МК такмичења надлежног РКС. 
 Приликом пријаве екипе за СВАКУ утакмицу на турниру, на 40 минута пре почетка утакмице, службени представник 

клуба или тренер предаје делегату на увид следећа документа: 
 Лиценцу екипе оверену од комесара МК такмичења надлежног РКС 
 Важећи лекарски преглед играча 
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 Лиценцне картоне играча оверене од органа надлежног РКС 
 За сваког играча екипе важећи лични документ ОБАВЕЗНО са СЛИКОМ (лична карта, пасош или ђачка 

књижица - слика мора бити оверена печатом школе)!!! 
 Лиценцу тренера и помоћног тренера за текућу сезону, издату од стране УКТС 
 Лиценце пратилаца екипе (службени представник, лекар, физиотерапеут, статистичар и други) који је уписан у 

лиценцу екипе и ИМА лиценцу пратиоца екипе оверену од комесара МК такмичења надлежног РКС 
 Листу играча за утакмицу са бројевима лиценци и дресова, као и других чланова екипе на прописном обрасцу 

 Tренери и пратиоци екипе морају бити адекватно и пристојно обучени што подразумева да не могу бити обучени у 
спортску опрему која нема клупска обележја. 

 Све екипе су у обавези да присуствују церемонији доделе награда и затварања турнира. 
 

8. ОБАВЕЗЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 
 Службена лица су у обавези да: 

 Не касне на утакмицу или да неоправдано отказују долазак на утакмицу. 
 На време најаве заузеће ПИСАНИМ путем на email b.popovic@kss.rs, судије и на email skkss@kss.rs.  
 Својим понашањем и одевањем на одговарајући начин допринесу значају Финалног турнира. 

 Организатора турнира излажу што мањим трошковима и да се међусобно договоре око одласка на утакмицу тако да 
путни трошкови буду што мањи. Уколико више службених лица путује у истом правцу на утакмицу, дозвољено је 
коришћење само једног аутомобила. Главни делегат је одговоран за спровођење ове одлуке. 

 Судије су у обавези да: 
 По добијању Саопштења потврде делегирање телефоном Главном делегату. 

 Делагати су у обавези да: 
 По добијању Саопштења потврде делегирање Комесару на email b.popovic@kss.rs. 
 Провере сва документа која им пре почетка утакмице службени представник клуба или тренер предају на увид. 
 Припреме Обрачун трошкова службених лица за сваку утакмицу на којој су делегирани и предају га Организатору 

пре одигравања утакмице ради исплате такси и путних трошкова. 
 Најкасније 30 минута по завршетку утакмице унесу резултат на сајт Такмичења КСС путем апликације Dscore.   

 Главни делегат је посебно у обавези да: 
 По добијању Саопштења ступи у контакт са делегираним судијама и делегатима, провери њихов долазак на турнир, 

и у случају отказа одмах обавести Комесара. 
 Врши делегирање службених лица и шаље делегирање на email адресу mkliga@kss.rs, за сваку утакмицу на турниру, 

најкасније 24 сата пре утакмице/такмичарског дана. 
 У случају подношења жалбе (потписом капитена екипе у записнику) или инцидента на утакмици, у року од 60 минута 

после утакмице о томе обавести Комесара. 
 Пошаље Делегатски извештај са турнира на email адресу b.popovic@kss.rs 24 сата након завршетка турнира. 
 Пошаље поштом Делегатски извештај са турнира и ДВД снимке свих утакмица турнира Комесару такмичења 

најкасније 3 дана након завршетка турнира. 
 У Делегатском извештају са турнира треба да се налазе сви подаци о турниру: 

 Организатор турнира, учесници, распоред утакмица и делегирање службених лица 
 Резултати утакмица и коначна табела 
 Понашање и дисциплина свих учесника турнира (тренери, играчи, пратиоци екипа, публика) 
 Испуњавање обавеза клубова према Пропозицијама такмичења, исплата такси и путних трошкова службеним лицима 
 Организација турнира (техничка организација утакмица и записничког стола, хотелски смештај и исхрана, итд) 

 Однос према обавезама, понашање, одевање и дисциплина службених лица (делегати, судије, помоћне судије, 
статистичари) 

 Сва пошта се шаље на адресу: Кошаркашки савез Србије, МК лига КСС, Сазонова 83, 11000 Београд. 
 

9. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
 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 делегата пре утакмице. 
 Првоименована екипа на утакмици заузима клупу лево, а другоименована екипа десно од записничког стола. Екипа 

домаћина има право бирања клупе на свакој утакмици коју игра. 
 Свлачионице за тимове одређује Организатор турнира. У случају да клубови изразе жељу да буду у истој свлачионици 

следећег дана, предност избора има првоименована екипа на утакмици. Екипа домаћина има право бирања свлачионице 
на свакој утакмици коју игра. 

 На свим утакмицама на турниру интервал између другог и трећег периода траје 10 минута. 

 Утакмице се играју искључиво кожним лоптама МОЛТЕН бр.7 које обезбеђује Организатор турнира. Први судија 
одређује лопту за игру. 

 Дозвољена је употреба двоцифрених бројева на дресовима играча (бројева од 4 до 15 и до 99). 
 Након завршетка последње утакмице, од стране КСС свечано се проглашавају најбоље екипе и поједници на Финалном 

турниру, у категоријама МВП играч турнира и најбољи стрелац турнира. Најбољим појединцима се уручују 
плакете/пехари. Најбољи стрелац турнира одређују се на основу укупног броја постигнутих кошева на турниру, на основу 
званично рачунарски вођене статистике. МВП играч Финалног турнира бира се из победничке екипе, а одређује се на 
основу укупног броја индексних поена на турниру, на основу званично рачунарски вођене статистике.  

 Првопласираној, другопласираној и трећепласираној екипи на Финалном турниру се додељују пехари, а играчима и 
тренерима медаље, док се четвртопласираној екипи додељује пехар. 
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10. РАСПОРЕД УТАКМИЦА И САТНИЦА НА ФИНАЛНОМ ТУРНИРУ 
 
1. коло, 17.05.2019. 

1-4 
Војводина Раднички Шумадија 1991 Бор, Велика сала УСЦ Бор 

Петак, 17.05.2019., 18:00  

2-3 
Бор РТБ КЛ Београд Бор, Велика сала УСЦ Бор 

Петак, 17.05.2019., 20:00  

 
2. коло, 18.05.2019. 

4-3 
Раднички Шумадија 1991 КЛ Београд Бор, Велика сала УСЦ Бор 

Субота, 18.05.2019., 16:00  

1-2 
Војводина Бор РТБ Бор, Велика сала УСЦ Бор 

Субота, 18.05.2019., 18:00  

 
3. коло, 19.05.2019. 

1-3 
Војводина КЛ Београд Бор, Велика сала УСЦ Бор 

Недеља, 19.05.2019., 12:00  

2-4 
Бор РТБ Раднички Шумадија 1991 Бор, Велика сала УСЦ Бор 

Недеља, 19.05.2019., 14:00  

 
 Домаћин, екипа БОР РТБ, своје утакмице игра као друге у распореду, сва три такмичарска дана. 
 Делегирање службених лица за утакмице биће накнадно објављено. 
 

11. ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НА ФИНАЛНОМ ТУРНИРУ 
 
 Број службених лица и делегирање службених лица су у надлежности КСС. Листу делегата за Финални турнир МК КСС у 

категорији КАДЕТА - Квалитетна лига РКС одређује Комесар, а судија Председник СК КСС. При прављену листа службених 
лица Комесар и Председник СК КСС руководили су се принципима који су примењивани током МК лига КСС: квалитет и 

доступност службених лица, територијална припадност, рејтинг турнира и висина путних трошкова. 
 За Финални турнир је делегиран већи од потребног броја судија из разлога што се истовремено са турниром играју 

утакмице и других такмичења. Сваки делегирани судија на турниру не мора бити и делегиран на било коју утакмицу, а 
Главни делегат ће делегирање за утакмице турнира прилагодити доступности судија. 

 

ДЕЛЕГАТИ ТЕЛЕФОН EMAIL 

Стефановић Милица - главни делегат, Ниш 063 502632 mici_stef@yahoo.com  

Плоскић Владимир, Бор 060 0438218 ploskicv@ptt.rs  

СУДИЈЕ 

Илић Иван, Ниш Милошевић Саша, Ниш Сибиновић Милан, Ниш 

Здравковић Стефан, Ниш Кречковић Милан, Ниш Ђорђевић Игор, Ниш 

Љубић Данило, Ниш Петковић Богдан, Ниш  

 
Све информације у вези Финалних турнира МК КСС можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС lige.kss.rs. 
 
 
Београд                                                Комесар Финалних турнира МК КСС 
11. Мај 2019. године                     Бојан Поповић с.р. 
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