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КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
На основу чл. 24. став 2. Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција Куп такмичења тачка 4 став 3,
Управни одбор КСС је на електронској седници од 09.01.2020. године усвојио
ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА КУП-А РАДИВОЈ КОРАЋ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 1.
Финални турнир КУП такмичења КСС који носи назив - Куп „Радивој Кораћ“ се игра према одредбама
Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог правилника КСС,
Дисциплинског правилника КСС, Службених Правила игре, и одлукама Скупштине КСС, Управног одбора КСС,
Комисије за такмичење КСС, комесара КУП такмичења.
ЧЛАН 2.
Управни одбор КСС на основу објављеног конкурса и доспелих пријава, одређује Организатора Финалног
турнира Куп-а Радивој Кораћ.
Међусобна права и обавезе регулишу се Уговором између Кошаркашког савеза Србије и Организатора.
Анексом Уговора прецизније се могу одредити права и обавезе КСС и Организатора.
ЧЛАН 3.
Финални турнир КУП такмичења КСС за СЕНИОРЕ је Трећи степен Куп такмичења и има посебан назив КУП РАДИВОЈ КОРАЋ.
На Финалном турниру КУП такмичења КСС (трећи степен КУП такмичења КСС) за СЕНИОРЕ, у
такмичарској сезони 2019/2020, учествује осам (8) клубова и то :
- финалисти другог дела Другог степена КУП такмичења КСС (2 екипе),
- клубови МЕЂУНАРОДНЕ РЕГИОНАЛНЕ АБА Ј.Т.Д. лиге по пласману (4 екипе),
- клубови 1.МЛС по пласману (2 екипе)
Финални турнир КУП такмичења игра се пре завршетка редовног дела такмичења и пласман се
одређује на основу резултата полусезоне, као за такмичење по једноструком бод систему.
Уколико клуб оствари пласман по два основа, кроз Други степен КУП такмичења и на основу пласмана
у 1.МЛС, рачуна се пласман кроз Други степен КУП такмичења, док место на основу пласмана у 1.МЛС преузима
следећи клуб по пласману у 1.МЛС.
Овим Пропозицијама и одлукама УПРАВНОГ ОДБОРА КСС на предлог Комисије за такмичење КСС се
дефинишу посебне одредбе за Финални турнир КУП такмичења КСС за СЕНИОРЕ у вези одређивања
организатора, услова организације, учешћа, система играња, жреба, календара, термина утакмица, финансијских
одредби и друго.
ЧЛАН 4.
КУП такмичењем КСС руководи Комесар такмичења (у даљем тексту: Комесар), којег пред сваку сезону
именује Управни одбор КСС на предлог Комисије за такмичење КСС.
Комесар има права и дужности утврђене Правилником о такмичењу КСС, овим Пропозицијама и другим
општим актима КСС. Комесар одлучује и о свим питањима која нису предвиђена Правилником о такмичењу КСС
или овим Пропозицијама, а у вези су са такмичењем којим руководи.
Клубови су обавезни да доставе Комесару, до рока који им остави, све информације које затражи, у
потпуности и истините, а које су му потребне за његов рад.
Комесар издаје пре почетка такмичења званични Билтен такмичења, у коме објављује: систем
такмичења, распоред и термине утакмица, пропозиције такмичења, делегирање службених лица, обавезе
организатора, клубова, службених лица.
Комесар може утврдити посебне обрасце за подношење извештаја делегата о предузетим
организационим мерама и мерама безбедности на утакмици.
ЧЛАН 5.
У такмичењу може да учествује само клуб који је добио дозволу за сезону, у складу са Правилником о
такмичењу КСС, односно који има важећу дозволу за сезону.
Уколико Комесар током обављања својих дужности установи да је клуб, односно заступник клуба у
поступку издавања дозволе за сезону доставио Комисији за издавање дозвола за сезону лажни документ или
нетачну информацију која је била релевантна за одобрење учешћа клуба у такмичењу и издавање дозволе за
сезону, поднеће Дисциплинском суду КСС дисциплинску пријаву против клуба и заступника клуба и обавестиће
КОмисију за издавање Дозвола за сезону.
Клуб је дужан да има активну адресу за пријем поште, као и Е-MAIL адресу. Сви дописи послати мејлом
клубовима, њиховим члановима, као и службеним лицима КСС, сматрају се примљеним даном њиховог слања.
ЧЛАН 6.
Пласман клубова у такмичењу се одређује на основу службених Правила игре - ФИБА (пласман екипа).
По окончању такмичења, Комесар без одлагања објављује победника. На одлуку Комесара, клуб учесник
може поднети у року од осам дана од дана објављивања одлуке жалбу Управном одбору КСС уз плаћене таксе од
200 бодова на рачун КСС. Одлука УО КСС је коначна.

2

Пропозиције Куп Радивој Кораћ - сезона 2019/2020
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА УТАКМИЦА
ЧЛАН 7.
Термин Трећег степена КУП такмичења КСС је одређен одлуком о датуму организације Финалног
турнира Куп такмичења КСС за СЕНИОРЕ.
Календар такмичења усваја Управни одбор КСС на предлог Комисије за такмичење КСС (КТ КСС).
Усвојени систем и календар КУП такмичења не може да се мења, осим у изузетним случајевима који нису
могли бити унапред предвиђени (нпр. услед обавеза сениорске репрезентације Србије).
Одлуку о промени Календара такмичења доноси Управни одбор КСС на предлог КТ КСС.
Утакмице се играју у ЧЕТИРИ ДАНА, ПРВИ и ДРУГИ ДАН /четири четвртфиналне утакмице/, ТРЕЋИ ДАН
/две полуфиналне утакмице/ и ЧЕТВРТИ ДАН /финална утакмица/.
Парови у четвртфиналу се одређују жребом, а даља проходност је одређена Куп системом играња.
Принципи жребања дати су у посебном документу.
ЧЛАН 8.
Утакмице се играју према утврђеном Календару такмичења, у времену које одреди Организатор, КСС или
власник ТВ права.
Уколико се на утакмицама ради директан ТВ пренос, Организатор је дужан да исте закаже у времену
како је договорено посебним уговором између КСС и власника ТВ права.
Комесар такмичења је овлашћен да одобри посебан термин у случају ТВ преноса или других оправданих
разлога.
Термини и сатнице утакмица могу се мењати САМО из оправданих разлога (ТВ пренос, виша сила,
ванредне околности).
Наступ играча за другу екипу истог клуба (сениори, МК екипа) није оправдан разлог за одлагање
утакмице. Болест или заузетост играча и тренера, проблеми са превозом, и слично нису оправдани разлози за
одлагање утакмице.
Екипе не могу износити никакве разлоге за неодржавање утакмице или одлагање почетка утакмице кад
главни судија затражи да почну утакмицу. Одбијање судијског налога за почетак утакмице сматраће се
недоласком на утакмицу.
ЧЛАН 9.
Утакмица која не може да се одигра у заказано време или буде прекинута због разлога више силе,
односно ванредних околности (тежак квар уређаја, искључење светла, лом табле и слично, или других
оправданих ванредних околности), одиграће се или наставити у року од 60 минута ако за то има услова, а у
противном нова утакмица или наставак ће се одиграти у следећих 24 сата. Одлуку о одлагању и одигравању или
наставку утакмице у следећих 24 сата доноси главни судија и делегат утакмице у договору са Комесаром.
Трошкове екипа, службених лица и такмичарских органа КСС за продужени боравак у месту или поновни
долазак у место одигравања одложене или настављене утакмице из става 1. овог члана сноси Организатор, о
чему одлуку доноси Комесар.
Уколико се у року од 24 сата разлози више силе, односно ванредних околности не отклоне, а Оранизатор
не обезбеди регистрован терен за одигравање или наставак утакмице, утакмица ће се одиграти или наставити у
термину и на терену (спортском објекту) који одреди Комесар. Трошкове екипа, службених лица и такмичарских
органа КСС за поновни долазак у место одигравања овако одложене или наставка утакмице сноси Организатор, о
чему одлуку доноси Комесар.
ЧЛАН 10.
Утакмица која не може да се одигра због узрока више силе (земљотрес, поплава, пожар и сл.), нестанка
електричне енергије, искључења или застоја јавног саобраћаја, који онемогући екипу да благовремено дође у
место одигравања утакмице (тако да се утакмица може одиграти), одиграће се у следећа 24 сата. Одлуку о
одигравању утакмице у следећих 24 сата доноси главни судија и делегат утакмице у договору са Комесаром.
Трошкове одигравања одложене утакмице из става 1. овог члана и трошкове службених лица и
такмичарских органа КСС за продужени боравак у месту или поновни долазак у место одигравања одложене или
настављене утакмице сноси Организатор. Трошкове екипа за продужени боравак у месту или поновни долазак у
место одигравања одложене или настављене утакмице из става 1. овог члана сноси свака екипа за себе, о чему
одлуку доноси Комесар.
Уколико утакмица не може да се одигра у року од 24 сата, одлуку о трошковима и времену нове
утакмице доноси Комесар.
Утакмица која је прекинута због разлога више силе, односно ванредних околности наставља се тако што
важе време и резултат у тренутку прекида, као и сви остали подаци из записника прекинуте утакмице.
ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ
ЧЛАН 11.
Утакмице Финалног турнира Куп-а Радивој Кораћ играју се у спортском објекту који у свему одговара
условима одређеним прописима ФИБА и овим Пропозицијама и које је прихватила Комисија за издавање дозволе
за сезону.
У гледалишту спортског објекта сви пролази (степенице) морају бити слободни.
Спортски објекат мора имати бежични приступ интернету, најмање брзине 10 Мбит/сек.
Спортски објекат у ком се игра Финални турнири Куп-а Радивој Кораћ мора имати најмање 3000 седећих
места.
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Седишта на терену могу стајати дуж целе граничне линије терена, на страни супротној од клупа за
резервне играче, са размаком од 2.5м x 2.5м у ширини централне линије терена. Ова седишта могу стајати и дуж
граничне линије терена код оба коша са изузетком простора за излаз са обе стране конструкције коша. Простор
између коша и седишта на терену мора укључити простор за излаз као и простор за камермана. Простор за излаз
мора бити најмање 0.8м широк, а простор за камермана 0.5м, са укупном ширином од најмање 1.3м.
ЧЛАН 12.
Табле на конструкцији су од одговарајућег провидног материјала, у једном комаду и од сигурносног
стакла, како је то одобрила ФИБА, обложене по ивицама са доње стране и на доњем делу бочних страна у
висини од 35 цм, сунђерастом заштитном масом. Димензија табли је 180 x 105 цм при чему је доња ивица табле
удаљена од тла 290 цм, а од линије терена испод коша 120 цм. Табле морају бити са унутрашње стране
уоквирене ЛЕД сијалицама (тракама) које светле јарко црвеном бојом и које се аутоматски пале по истеку
времена за сваку четвртину или продужетак. Црвене ЛЕД сијалице морају бити синхронизоване са главним сатом
на начин да се упале, и остану да светле када истекне свака четвртина или продужетак. Црвене лед сијалице се
не смеју упалити када истекне период од 24 секунде или 14 секунди. На таблама мора бити инсталирана
хоризонтална жута ЛЕД трака, одмах испод горње црвене ЛЕД траке, која означава истек напада. Линије на
табли морају бити беле боје.
На таблама мора бити налепница са логом КСС, а Организатор ће исту добити од КСС пре почетка
такмичења.
У спортском објекту морају постојати две резервне табле за случај лома са правилно монтираним
обручем. Организатор мора имати потребна техничка средства и људски кадар за замену табли у најкраћем
могућем року.
Конструкција коша је удаљена најмање 2 м од ивице чеоне линије, заштићена сунђерастом масом и
обојена тако да је уочљива играчима.
У спортском објекату у ком се игра Финални турнири Куп-а Радивој Кораћ не могу се користити висеће
конструкције коша.
Обруч коша је зглобни и црвене боје. Висина обруча је 305 цм, а Организатор мора имати опрему за
мерење висине обруча.
Мрежице морају бити беле боје и произведене на начин да на тренутак задрже лопту која пролази кроз
обруч. Морају бити дугачке 40, а највише 45 цм. У спортском објекту морају бити најмање две резервне мрежице.
ЧЛАН 13.
Терен за игру је од дрвета или пластичне масе, величине 28 x 15 м са слободним простором минимум 2 м
од чеоне граничне линије и минимум 2 м од бочне граничне линије, обележен према Правилима игре. Дозвољена
висина најнижих препрека изнад терена је најмање 7 метара.
Терен за игру је одвојен од гледалишта чврстом оградом висине 60 - 80 цм. Ограда је од граничних
линија терена за игру удаљена најмање 2 м. То такође важи и за било какве чврсте препреке (редари,
обезбеђење, фоторепортери, клупе за играче, записнички сто итд.).
Терен мора да буде равномерно осветљен. Светлосни извори морају бити правилно распоређени на
висини најмање 7 м и тако да не сметају видном пољу играча. Јачина електричног светла мора да буде најмање
1700 лукса, односно 170 лукса на висини од 1 метар од пода.
Температура у спортском објекату је најмање 160 C, а максимално 250 C. Ако делегат утакмице, или један
од клубова, посумња у податак о температури у спортском објекату, делегат је дужан да измери температуру у
присуству представника оба клуба и главног судије. За ту сврху Организатор мора да има припремљен
термометар. Уколико се утврди да је температура у спортском објекату нижа од 160 C утакмица се може одиграти
само уз сагласност обе екипе. Уколико не постоји сагласност обе екипе, Организатору се оставља 24 сата да
обезбеди потребну температуру у спортском објекату. Уколико Организатор не може да обезбеди потребну
температуру, или други спортски објекат у месту који је одобрен за одигравање утакмица националних лига,
утакмица ће се одиграти накнадно. Одлуку о месту и трошковима око организације нове утакмице доноси
Комесар.
Организатор је дужан да екипама и службеним лицима обезбеди свлачионице, као и санитарне уређаје,
у складу са Правилником о такмичењу КСС.
Записнички сто је дужине 5 м и постављен је унутар ограде на средини терена на најмање 2 м од бочне
линије. Са обе стране записничког стола се налази по две столица за измене.
Клупе за екипе су постављене са обе стране записничког стола и удаљене најмање 2 м од бочне линије
и 5 метара од средње линије терена. Простори око клупа екипа морају бити обележени са две линије дужине 2 м,
једном у продужетку чеоне линије, а другом на растојању 5 м од средње линије терена. Клупе за екипе морају
бити обезбеђене од сваког непосредног контакта са публиком.
На страни где се налази записнички сто морају да се налазе и означени простори за клупе.
Првоименовани тим у распореду има право избора клупе и коша.
У спортском објекату мора да буде обезбеђен посебан пролаз за екипе и службена лица (тунел) од
свлачионице до терена за игру, као и заштита клупа за играче обе екипе и записничког стола од сваког контакта
са публиком.
ЧЛАН 14.
Спортски објекат мора имати одговарајуће свлачионице за сваку екипу са столом за бандажирање и
столицама или клупом за 15 особа, те помоћним просторијама и мокрим чвором са топлом водом са 4 туша.
Најмање две свлачионице за судије са мокрим чвором са топлом водом и тушем. Све свлачионице морају бити
закључане и чуване, а Организатор одговара за све што је остављено у свлачионицама.
Организатор обезбеђује просторију за такмичарске органе КСС и састављање делегатског извештаја у
случају потребе.
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Спортски објекат мора имати просторију за медицинску интервенцију и допинг контролу уколико се иста
врши у такмичењу.
Организатор је у обавези да у спортском објекту обезбеди просторију са конференцијским столом иза
кога се поставља рекламни пано („Backdrop“) као и најмање пет седећих места за конференцију за штампу. На
рекламном паноу се обавезно налази лого КСС, Организатора, Генералног спонзора и других спонзора
такмичења.
Конференција за штампу почиње најкасније 15 минута по завршетку утакмице. Клубови су дужни да
обезбеде присуство првог тренера и капитена или једног од три најкориснија играча на тој утакмици, према
званичној статистици. Искључени тренер или играчи могу, али не морају да присуствују конференцији. Не
појављивањем на конференцији за штампу тренера и играча, клуб чини дисциплински прекршај и казниће се у
складу са Дисциплинским правилником КСС и овим Пропозицијама.
ЧЛАН 15.
На утакмицама је обавезан зидни електрични семафор за игру којим се рукује са записничког стола и
дисплеји уређаја за мерење 24 секунди постављени на конструкцији коша изнад табле.
Хронометар показује време од 10,00 према 00,00 и мери секунде и десетинке. Поред сата, на истој табли
налази се и уређај на коме се бележе постигнути поени обе екипе, као и личне грешке играча обе екипе.
Електронски уређаји за мерење главног времена и времена за напад и показивање резултата морају да
испуњавају одредбе прописане Правилима игре.
Дисплеји уређаја за мерење времена напада 24 сек. су постављени на конструкцији коша изнад табле
(два комада), удаљени најмање 50 цм од табле, и повезани су са сатом за игру, тако да се по истеку 24 сек. када
се огласи сигнал за 24 сек, главно време не зауставља аутоматски, како је одређено Правилима игре. Уређај за
24 сек. има хронометар у горњем делу који показује време игре. Уређај за 24 секунде мора да има могућност
аутоматског ресетовања на 14 секунди. Време на овим уређајима мора бити видљиво са све четири стране.
Записнички сто мора да има два различита звучна сигнала (мерилац времена и мерилац 24 сек), таблице
за показивање броја личних грешака играча, ознаке за број грешака екипа којим се означава када екипа учини
четврту личну грешку у четвртини и показивач наизменичног поседа, све са логоом КСС.
ЧЛАН 16.
За записничким столом се налазе само помоћне судије и делегат и то према распореду:
- прво место
- мерилац времена за напад (24 секунде);
- друго место
- мерилац главног времена (руковалац семафором);
- треће место
- делегат;
- четврто место - записничар (ако пише десном руком).
- пето место
- помоћник записничара
Распоред може бити и обрнут, што зависи којом руком записничар пише (делегат мора да има несметан
увид у писање записника).
ЧЛАН 17.
Организатор утакмице је дужан да обезбеди, односно стави на располагање следећу опрему за
одигравање утакмице:
- исправну апаратуру за мерење времена и руковање семафором,
- апаратуру за аутоматско мерење 24",
- записник по Правилима игре,
- ознаке за грешке играча (најмање величине 20 x 10 цм),
- ознаке за грешке екипе (најмање величине 20 x 35 цм),
- показивач наизменичног поседа,
- стони часовник за мерење тајм аута,
- две резервне штоперице за мерење главног времена и 24 секунде,
- две резервне пиштаљке,
- прописане обрасце за статистику (због могућности квара компјутера),
- уређај (гонг) за објављивање последњих 10 секунди напада,
- светломер за мерење осветљења у дворани,
- термометар за мерење температуре у дворани,
- опрему потребну за мерење висине обруча,
- носила.
ЧЛАН 18.
На свим утакмицама мора се водити компјутерска статистика у програму који је одобрен од стране ФИБА,
односно КСС. Организатор утакмице је дужан да обезбеди интернет везу за потребе ON-LINE статистике,
минималне брзине 10 Мбит/сек. Домаћин утакмице је дужан осигурати компјутер одговарајућих техничких
карактеристика за вођење статистике у дворани, уз паркет поред записничког стола.
Статистика се води за сваку екипу посебно с тим да се по један примерак компјутерске статистике
уручује свакој екипи након сваке четвртине утакмице, као и након евентуалних продужетака. Компјутерска
статистика уручује се и делегату утакмице.
Квалификоване статистичаре на утакмицама одређује Кошаркашки савез Србије, који сноси одговорност
за њихов рад.
ЧЛАН 19.
Лице које рукује микрофоном, односно разгласним уређајем, налази се за посебним столом поред
записничког стола.
Разгласни уређај служи само за давање обавештења о утакмици.
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Недопустиво је коришћење разгласног уређаја за коментарисање суђења, подстицање публике на
навијање, ометање игре или слично.
Коришћење музичких инструмената (трубе, вувузеле...) током утакмице дозвољено је само иза
граничних линија терена насупрот записничком столу и клупама играча.
Пуштање музике путем разгласа дозвољено је само кад је лопта мртва и сат за игру стоји.
ЧЛАН 20.
Организатор је дужан да организује брисање пода за време утакмице, за шта је потребно да обезбеди
четири (4) помоћна радника са одговарајућим реквизитима.
ЧЛАН 21.
Утакмице се играју кожним лоптама МОЛТЕН Но 7 (GL7 или GL7X).
Организатор је дужан да изнесе на терен 8 лопти и по 4 стави на располагање екипама 30 минута пре
почетка утакмице и најмање две употребљаване лопте за игру које задовољавају карактеристике утврђене
Правилима игре.
Избор лопте којом се игра утакмица врши главни судија, а на његов захтев организатор је дужан да
изнесе још лопти, уколико ниједна од изнетих лопти не одговара за игру.
ЧЛАН 22.
Опрема играча екипе мора бити једнообразна и обележена по Правилима игре и одлукама Управног
одбора КСС.
Првоименована екипа у распореду игра у светлим, а другоименована у тамним дресовима. Уколико се
клубови договоре могућа је замена боје дресова, о чему су дужни да обавесте делегата пре утакмице.
На дресовима мора бити видно истакнуто презиме играча (на леђима изнад броја).
Основна опрема свих играча изузимајући патике (обе морају бити исте, осим у случају посебних модела
патика које долазе у различитим бојама), мора бити једнообразна. Ако неко носи додатне детаље (еластичне
навлаке на рукама и ногама, хеланке, штитници, подмајице, знојнице, траке за главу, терапијске траке и сл.) они
морају бити у боји основног дреса, црни или бели. На додацима дресу не сме се налазити реклама.
Сви додатни детаљи на опреми играча, као и чарапе у оквиру једне екипе морају бити једнобразни.
Дресови могу бити кратких рукава, али не могу бити дугих рукава.
Нису допуштени флуоресцентни и слични материјали.
Подмајице се не смеју видети испод дреса.
Играчи не могу да носе опрему која може да проузрокује повреду других играча.
На дресовима могу бити обележени бројеви 0, 00, 1 до 99.
На горњем делу дреса, на шортсу и на надмајицама (уколико их клуб има) се налази знак такмичења,
лого Куп-а Радивој Кораћ или лого КСС (пречник 7 цм) и не сме бити знак ни једне друге лиге. КСС обезбеђује
клубовима поменута обележја.
ЕКИПЕ, ТРЕНЕРИ И ПРАТИОЦИ ЕКИПЕ
ЧЛАН 23.
Екипа, играчи, тренери и остали пратиоци у саставу екипе имају право наступа на Финалном турниру
Куп-а Радивој Кораћ са документацијом (лиценца екипе, лиценце играча, тренера, пратиоца) коју је издао
Комесар.
Клуб/екипа на Финалном турниру Куп-а Радивој Кораћ наступа са ЧЕТРНАЕСТ /14/ играча које пријави.
Клуб има право на промену/измену састава екипе, 12 играча, на утакмицама током турнира.
Играч нема право наступа за клуб у КУП такмичењу све до правоснажности коначне одлуке надлежног
органа КСС о преласку играча у клуб.
Екипа која наступи са играчем који нема право наступа по било ком основу, који је неправилно
регистрован, неправилно лиценциран, губи утакмицу службеним резултатом.
У КУП такмичењу за клуб могу наступити сви играчи који су лиценцирани за клуб у сениорској лиги у
којој клуб наступа у текућој сезони, без обзира на ограничења годишта у сениорској лиги у којој клуб наступа у
текућој сезони, осим играча који је лиценциран на двојну регистрацију.
Играч који је лиценциран на ДВОЈНУ РЕГИСТРАЦИЈУ (ЦРВЕНА лиценца) има право наступа у Куп
такмичењу само за клуб којем је дат на двојну регистрацију. (члан 35 Регистрационог правилника, став 2).
Клубови највишег ранга такмичења у мушкој сениорској конкуренцији имају право да лиценцирају
највише четири (4) страна играча сениора који су регистровани за клуб, са правом наступа у КУП такмичењу.
Клуб је одговоран за веродостојност и тачност података о играчима, које презентира приликом
подношења захтева за лиценцирање за такмичење.
На утакмицама екипе наступају са најмање 10 и највише 12 играча.
ЧЛАН 24.
Играч мора имати утврђену здравствену способност за учешће у спортским такмичењима, у складу са
Законом о спорту, односно лекарски преглед који је извршен пре почетка такмичења. Лекарски преглед играча је
важећи ако на дан утакмице није старији од шест месеци.
Клуб доставља потврду о извршеном лекарском прегледу играча пре почетка такмичења Комесару, који
врши контролу исправности извршеног лекарског прегледа играча.
Играч без лекарског прегледа НЕМА право наступа на утакмици. Екипа губи утакмицу службеним
резултатом уколико због лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици.
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ЧЛАН 25.
Тренер и помоћни тренер екипе морају имати лиценцу, односно дозволу за рад издату за текућу сезону
од стране УКТС, у складу са Законом о спорту и општим актима КСС.
Уколико екипа на утакмици нема тренера са лиценцом чини дисциплински прекршај и казниће се
новчаном казном у складу са Дисциплинским правилником КСС и овим Пропозицијама, изузев у случају
оправданих разлога. Уколико екипа нема тренера са лиценцом из оправданих разлога (болест) обавезна је да о
томе пре утакмице обавести Комесара писаним путем на имејл.
У утакмици може да учествује тренер коме је у периоду од 12 месеци пре одржавања утакмице
утврђена здравствена способност за обављање стручног рада у спорту, у складу са Законом о спорту.
Уколико екипа нема тренера, односно помоћног тренера који испуњава прописане услове за вођење
екипе на утакмици, према Правилима игре ће играч-капитен обављати дужности тренера.
У случају да екипа нема тренера или тренер не испуњава прописане услове, службени представник
екипе или играч-капитен ће пре почетка и након завршетка утакмице представљати екипу.
У случају да екипа нема тренера или тренер не испуњава прописане услове, службени представник
екипе, лекар и физиотерапеут могу седети на клупи ако испуњавају услове за обављање ових функција, али
током утакмице не могу замењивати тренера (стојати испред клупе, тражити тајмаут или измену играча, тражити
информацију од помоћних судија, обраћати се делегату или судијама, и др.).
Делегат је посебно одговоран за проверу права наступа тренера и мора у извештају са утакмице
констатовати уколико екипа није имала присутног тренера, или присутни тренер није испуњавао услове о праву
наступа, те му није било дозвољено да седи на клупи екипе, односно ко је (презиме и име) и у којој функцији
(службени представник, лекар, физиотерапеут) у том случају био на клупи екипе.
ЧЛАН 26.
На клупи екипе поред играча могу да се налазе - тренер и помоћни тренер и још седам (7) пратилаца
екипе.
Један пратилац екипе је обавезно службени представник клуба (највише три), а остали пратиоци могу
бити: доктор, физиотерапеут, статистичар, итд. Ниједан од пратилаца екипе не може обављати функцију тренера
или помоћног тренера.
Службени представник клуба седи на клупи екипе на страни ближој записничком столу и одговоран је
главном судији и делегату у име клуба.
Комесар на захтев клуба издаје лиценце за сваког пратиоца екипе - највише седам (7) лиценци.
Сви пратиоци морају имати важећи лични документ (личну карту или пасош) или његову фотокопију.
Комесар може да одбије издавање лиценце пратиоцу екипе, уколико процени да његово понашање до
тада није било на потребном нивоу. Комесар има право да повуче издату лиценцу пратиоцу екипе, уколико
овакви разлози настану током такмичења. У том случају клуб има право да предложи нову особу.
ЧЛАН 27.
Тренер, службени представник и други чланови екипе немају право да током утакмице комуницирају са
делегатом и судијама. Они су овлашћени једино да пре утакмице ставе евентуалне примедбе само на
организацију утакмице. Делегат је дужан да ове примедбе обавезно констатује у свом извештају.
Тренер и помоћни тренер су једини представници екипе који могу комуницирати са помоћним судијама
за време игре према Правилима игре.
ЧЛАН 28.
Тренер на утакмицама мора бити прикладно одевен, а на почетку утакмице и конференцији за штампу,
обавезно у сакоу и дугим панталонама. Током утакмице тренер може бити у кошуљи и дугим панталонама.
ЧЛАН 29.
Сваки клуб је дужан да све утакмице игра у најбољем саставу.
Неизвршавање обавезе из става 1. овог члана подлеже дисциплинској одговорности у складу са
Правилником о такмичењу КСС и Дисциплинским правилником КСС.
СЛУЖБЕНА ЛИЦА - ДЕЛЕГАТИ, СУДИЈЕ, ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ, СТАТИСТИЧАРИ, КОНТРОЛОРИ,
КООРДИНАТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ЧЛАН 30.
Дужност делегата, судије и контролора суђења на утакмицама може обављати само лице које се налази
на листи делегата, судија и контролора суђења.
Делегат, судије, контролори и друга службена лица на утакмици обавезни су да обезбеде примену и
поштовање одредби Правилника о такмичењу КСС и ових Пропозиција од стране организатора и свих учесника у
утакмици.
Службена лица морају имати одговарајуће спортско звање, када је то Законом о спорту и пратећим
подзаконским актима предвиђено.
Служена лица не смеју бити у сукобу интереса у складу са чл. 33. и 92. Закона о спорту.
Комесар објављује имена службених лица за четвртфиналне утакмице на почетку такмичења. Имена
службених лица за полуфиналне утакмице објављују се након завршетка последње четврфиналне утакмице, а за
финалну утакмицу након завршетка последње полуфиналне утакмице.
Судије, делегат и друга службена лица на утакмици имају право на накнаду трошкова и накнаду за
обављање своје дужности, у складу са правилима КСС, с тим да се накнада трошкова и накнада за обављање
дужности мора исплатити искључиво безготовински у складу са законом и овим Пропозицијама.
КТ КСС организује обуку статистичара и помоћних судија.
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ЧЛАН 31.
Делегат, односно главни судија има право и обавезу да не почне, односно прекине, трајно или
привремено утакмицу, у случајевима утврђеним Правилником о такмичењу и овим Пропозицијама.
ЧЛАН 32.
Организатор је обавезан да Координатору (комесару) за безбедност КСС или његовом "специјалном
посматрачу" омогући несметан рад, приступ у службене просторије и увид у предузете организационе мере.
Координатор за безбедност КСС, односно његов "специјални посматрач" ће указати делегату утакмице и
Организатору на уочене пропусте у организацији утакмице везане за безбедност, а може у складу са
Правилником о такмичењу КСС поднети Комесару дисциплинску пријаву због кршења обавеза везаних за
организацију и одигравање утакмице и не спровођење мера и активности на спречавању насиља и недоличног
понашања гледалаца.
ЧЛАН 33.
Листу судија за Финални турнир Куп-а Радивој Кораћ одређује Председник судијске комисије КСС.
Делегирање судија за утакмице врши Председник СК КСС. Клубови не могу да траже изузеће судије.
Утакмицу суде троје судија.
Судије су у обавези да потврде или откажу делегирање Комесару путем имејла у року од 24 сата након
добијања Саопштења.
Помоћне судије за утакмицу делегира надлежна територијална судијска организација, осим у
случајевима када их одређује Члан СК КСС задужен за помоћне судије.
Да би обављао дужност службеног лица, судија је дужан да достави СК КСС потврду о својој
здравственој способности, утврђеној у складу са Законом о спорту.
У циљу обезбеђења да суђење утакмица буде што квалитетније, контролу суђења обављаће посебни
контролори које одреди СК КСС. Контролори су обавезни да извештај о контроли утакмице доставе Комесару.
ЧЛАН 34.
Судије су дужне да у место одигравања утакмице стигну благовремено, што износи најмање 2 (два) сата
пре заказаног почетка утакмице (судије се по доласку у место одигравања утакмице морају јавити делегату).
Судије су дужне да буду у дворани 60 минута пре заказаног времена за почетак утакмице.
Судије су дужне да изађу на терен за игру у униформи за суђење 20 минута пре почетка утакмице.
Помоћне судије су дужне да буду у дворани најкасније 45 минута пре почетка утакмице и да се јаве
делегату са налогом.
Помоћне судије су обавезне да буду једнообразно обучене у складу са прописаном униформом од стране
Комесара.
Након завршене утакмице, судије и помоћне судије могу да напусте спортски објекат тек по одобрењу
делегата.
ЧЛАН 35.
Уколико се један, двоје или сво троје судија не појаве у прописаном времену, делегат одређује замену
међу присутним судијама са листе, које одређује Председник СК КСС. Утакмица се мора одиграти (није потребна
сагласност екипа) и ако је присутан само један судија са листе.
Уколико не постоје услови да се утакмица одигра у складу са ставом 1. овог члана у року од 60 минута,
нова утакмица ће се одиграти у следећих 24 сата. Одлуку о одлагању и одигравању утакмице у следећих 24 сата
доноси делегат утакмице у договору са Комесаром. Делегат је дужан да одмах обавести Комесара и СК КСС ради
одређивања нових судија.
Трошкове одигравања одложене утакмице из става 2. овог члана сноси Организатор.
Уколико се судија повреди или из неког другог разлога не може да суди утакмицу главни (или други)
судија одлучује о могућој промени уз консултовање делегата.
Уколико на утакмицу не дође делегат, главни судија одређује замену међу присутним делегатима са
листе на исти начин као што је предвиђено за судије. Ако у сали нема делегата са листе функцију делегата
преузима главни судија.
ЧЛАН 36.
Судије су потпуно самосталне у доношењу својих одлука.
Судије су од тренутка почетка утакмице (када су ушли у дворану и када је семафор пуштен у рад)
искључиво овлашћене да доносе одлуке о њеном даљем току.
Судије су од тренутка почетка утакмице дужне да обезбеде поштовање одредби Правилника о
такмичењу КСС, Правила игре и ових Пропозиција.
Судије су дужне да стриктно спроводе Правила игре и да не дозволе да се крше одредбе ових
Пропозиција и Правилника о такмичењу КСС.
Судије су искључиво одговорне за ред на терену и сарадњу са записничким столом. Главни судија се
сматра посебно одговорним у делокругу овлашћења, које има главни судија по Правилима игре.
На свим утакмицама Куп-а Радивој Кораћ главни судија има овлашћења да употреби Систем за
понављање снимка (Instant Replay System), уколико постоје техничке могућности за инсталацију и коришћење
истог. Пре почетка турнира клубови се обавештавају о томе.
Чланови клуба (играчи, службени представници, чланови управе) немају право да буду помоћне судије.
ЧЛАН 37.
Судије су дужне да утакмицу, ако постоји реална могућност, свакако доведу до краја.
Главни судија је искључиво одговоран за предузимање мера за санкционисање неспортског навијања и
понашања гледалаца након почетка утакмице.
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У случајевима употребе пиротехничких средстава, бацања предмета на терен или непристојног
понашања и навијања гледалаца и вређања по националној, расној, верској и политичкој основи или вређања
чланова породице вербално или транспарентима, главни судија је обавезан да одмах енергично реагује и
заустави утакмицу и захтева да се гледаоци опомену. У случајевима понављања наведеног понашања, после
друге опомене, главни судија је дужан да прекине утакмицу, с тим да ће се она наставити, по делимичном или
потпуном одстрањивању гледалаца или најкасније у року од 24 сата без гледалаца (када би одстрањивање
гледалаца било сувише ризично).
Одлуку о времену наставка утакмице доноси делегат, у консултацији са главним судијом и Комесаром,
имајући у виду све околности и реалне могућности за наставак утакмице.
Трошкове екипа и службених лица насталих због наставка утакмице сноси екипа која је одговорна за
прекид, о чему одлуку доноси Комесар.
Утакмица која је прекинута се наставља тако што важе време и резултат у тренутку прекида, као и сви
остали подаци из записника прекинуте утакмице.
Главни судија обавезно и дефинитивно прекида утакмицу ако је остварен физички напад на играча,
тренера, судију или делегата или ако гледаоци непосредно или баченим предметима повреде службено лице,
играча, тренера или другог члана екипе.
Уколико је одлуком главног судије утакмица дефинитивно прекинута, екипа која је одговорна за прекид
губи утакмицу службеним резултатом.
Главни судија и делегат сносе одговорност за неспровођење одредби ст. 1-7 овог члана.
Делегат, односно главни судија има право да не почне односно прекине, трајно или привремено,
утакмицу када:
није осигурано несметано и безбедно одржавање утакмице;
нису предузете мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце
и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана, давање
обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност
спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне
медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.);
нису предузете потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама (посебно када постоји физички напад на учеснике спортске приредбе;
физички обрачун између учесника на спортској приредби; бацање на спортски терен или у
гледалиште предмета који могу да угрозе живот, физички интегритет лица или имовину; изазивање
мржње или нетрпељивости која може да доведе до физичких сукоба учесника; оштећивање
спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на спортском објекту на коме се одржава
утакмица; неовлашћени улазак на спортски терен; коришћење пиротехничких средстава и других
предмета и средстава којима може да се угрози безбедност учесника на утакмици или омета њен
ток) и мере за спречавање других негативних појава у спорту, у складу са законом и Пропозицијама
такмичења;
Организатор није пријавио одржавање утакмице у складу са прописима којима се уређује јавно
окупљање грађана.
Ако је одложен почетак утакмице или је утакмица прекинута, судије су дужне да утакмицу наставе, по
делимичном или потпуном одстрањивању гледалаца, или најкасније у року од 24 сата - без гледалаца.
ЧЛАН 38.
Делегат пре почетка утакмице проверава делегирање помоћних судија и одређује замену уколико
делегирани помоћни судија не дође.
Судије саме или на предлог делегата смењују помоћног судију уколико овај чини грешке које утичу на
регуларност утакмице. У том случају направиће се пауза ради смењивања помоћног судије. Делегат одређује
замену међу присутним помоћним судијама.
ЧЛАН 39.
Судије су дужне да опишу све спорне моменте на утакмици, наведу разлоге за досуђене техничке и
искључујуће грешке, као и друге значајне одлуке које нису везане за сам ток игре, (смењивање помоћног судије,
понашање гледалаца, делимично или потпуно одстрањивање гледалаца и слично).
Делегат је обавезан да изнесе своје мишљење о спорним чињеницама и да инсистира да судије исто
тако изнесу своја мишљења. На захтев судија делегат је дужан да изнесе своје мишљење о чињеницама, у
случају да су оне спорне.
ЧЛАН 40.
Службена лица (делегат, судије и друга лица) су обавезна да поштују Кодекс понашања и то посебно у
погледу следећег:
•
Службена лица су обавезна да не касне на утакмицу или да неоправдано отказују долазак на утакмицу;
•
Службена лица, судије и делегат, дужна су да у место одигравања утакмице стигну најкасније 2 (два)
сата пре почетка утакмице;
•
Службена лица су обавезна да спроводе налоге Комесара;
•
Службена лица (делегат, судије) не смеју да путују на утакмицу превозним средством (аутомобилом,
аутобусом, итд.) било које екипе којима у лиги суде или обављају дужност службеног лица;
•
Службена лица не смеју водити са собом било кога, нити да на било који други начин неки клуб излажу
додатним трошковима, службеним лицима није дозвољено да буду гости екипама у такмичењу у ком
обављају своје дужности
•
Службена лица морају својим понашањем показати поштовање према актерима утакмице и одевањем на
одговарајући начин (сако, кравата, итд.) допринети значају такмичења;
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•

Службена лица имају право на путне трошкове у висини цена јавног саобраћаја када путују јавним
саобраћајем или имају право да користе сопствени аутомобил за путовање на утакмицу, када ће им се
признати надокнада у висини утврђеној одлуком Управног одбора КСС или Комесара. Уколико више
службених лица путују у истом правцу на утакмицу дозвољено је коришћење само једног аутомобила,
изузев у случајевима изричитог одобрења Комесара. Захтев за коришћење другог аутомобила се подноси
Комесару најкасније 2 дана пре одигравања утакмице;
•
Службена лица морају путовати најкраћим путем на утакмицу. Службена лица немају право на дневницу.
•
Службена лица не смеју у периоду од 24 сата пре утакмице или за време утакмице конзумирати алкохол
у било којој количини;
•
Службена лица имају право да захтевају да у њиховом присуству пре и после утакмице буде само
представник Организатора;
•
Службеним лицима није дозвољено да пре или после утакмице седе са било којим чланом клуба којем
суде, нити да примају поклоне од њих;
•
Судије не смеју о својим изјавама наведеним у Протоколу са утакмице да обавештавају јавност нити
смеју да се јавности обраћају на увредљив начин;
•
Делегати су посебно одговорни за утврђивање прекршаја Кодекса понашања, по било ком основу, као и
за подношење извештаја о истом;
•
Службена лица не смеју пушити у спортском објекту за време одигравања утакмице;
•
Службена лица не смеју носити на својој униформи за време одигравања утакмице било какву рекламу,
без дозволе КСС или Комесара;.
•
Службена лица су обавезна да за време одигравања утакмице на својој униформи носе рекламу утврђену
одлуком КСС или Комесара, а у складу са спонзорским уговорима такмичења;
•
Службена лица су обавезна да за време одигравања утакмице буду обучене у складу са прописаном
униформом од стране КСС или Комесара. На горњем делу униформе се налази знак Кошаркашког савеза
Србије (пречник 7 cm) и не сме бити знак ни једне друге лиге.
Делегати су посебно одговорни за утврђивање прекршаја кодекса по било ком основу као и за
подношење извештаја о истом.
Службена лица која не поштују наведене одредбе Кодекса понашања биће дисциплински кажњена, у
складу са Дисциплинским правилником КСС и овим Пропозицијама, а могу бити кажњена и паузирањем у темпу
делегирања или елиминацијом са листе службених лица у текућој такмичарској сезони.
ЧЛАН 41.
Службеним лицима која не поштују одредбе ових Пропозиција, Правилника о такмичењу КСС, Кодекса и
других прописа КСС дисциплинске мере изриче Комесар такмичења.
Судијама за неквалитетно суђење ове мере утврђује Председник СК КСС, а изриче Комесар.
Службена лица се могу казнити новчано и/или паузирањем у темпу делегирања, као и временским
казнама.
ЧЛАН 42.
Делегирање делегата за утакмице врши Комесар. Клубови не могу да траже изузеће делегата.
Делегат у обавези да потврди или откаже делегирање Комесару путем имејла у року од 24 сата након
добијања Саопштења.
Делегат је одговоран за рад помоћних судија.
Делегат је дужан да прати збивања у гледалишту, око записничког стола и клупа за екипе и да у случају
потребе обавести главног судију да би се предузеле одговарајуће мере.
Обавеза делегата је да, у случају неспортског понашања гледалаца - вређања учесника утакмице, уз
сагласност главног судије опомене лице које рукује разгласним уређајем, да упозори публику да исто није
дозвољено.
Делегат надгледа конференцију за штампу после утакмице и контролише испуњење ових обавеза.
Делегат утакмице је дужан да пре почетка утакмице провери да ли су испуњени услови за регуларно и
безбедно одржавање утакмице, у складу са законом, Правилником о такмичењу КСС, Правилима игре и овим
Пропозицијама, с тим да на утакмицама повећаног или високог ризика то треба да учини најмање три сата пре
почетка утакмице.
Уколико нису испуњени услови за регуларно и безбедно одигравање утакмице, делегат ће затражити од
Организатора предузимање потребних мера. Ако недостаци у организацији не буду отклоњени до изласка судија
на терен, делегат обавештава главног судију о уоченим недостацима, који одлучује о даљим мерама.
Ако се недостаци у организацији не могу отклонити до почетка утакмице, односно изласка судија на
терен, утакмица ће се одлуком делегата одложити, али не дуже од 24 сата. Одлуку о времену наставка доноси
делегат, имајући у виду све околности и реалне могућности за наставак утакмице.
Уколико се недостаци у организацији не могу отклонити у року од 24 сата, укључујући и играње у другом
резервном регистрованом спортском објекту, утакмица се дефинитивно отказује.
Трошкове екипа, службених лица и такмичарских органа КСС, настале због одлагања или отказивања
утакмице, сноси Организатор, о чему одлуку доноси Комесар.
ЧЛАН 43.
На 40 минута пре почетка утакмице, службени представник клуба или тренер предаје делегату на увид
следећа документа:
- лиценца екипе издата од Комесара (у лиценци екипе морају бити наведени сви играчи који ће
наступати за екипу у току такмичења без обзира на узрасну категорију, с тим да играч ниже узрасне категорије
или младог тима има право наступа само ако је уписан у лиценцу сениорске екипе);
- листа играча и пратилаца који наступају на утакмици;
- важећи лични документ (пасош/лична карта) за сваког играча који наступа на утакмици;
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- важећи лични документ (пасош/лична карта) тренера
- важећи лични документ (пасош/лична карта) за сваког од 7 пратилаца екипе који наступају на
утакмици (службени представник, лекар, физиотерапеут и други);
Делегат је одговоран за контролу све наведене документације. Екипа, играч, тренер и пратилац екипе
који не испуњавају прописане услове немају право наступа на утакмици.
На клупи екипе не може да седи неко ко се не налази на лиценцном списку екипе.
Делегат добија од службених представника клубова листу пријављених играча, лични документ сваке
особе на листи (или фотокопију) и лиценцу екипе, проверава исправност података унетих у записник, бројеве
играча и захтева да тренер својим потписом у записнику овери унете податке.
Записник треба да буде комплетиран најкасније 20 минута пре почетка утакмице.
ЧЛАН 44.
Дисциплинску пријаву у вези одигравања утакмице могу поднети судије, делегат и службени
представници обе екипе, као и друга лица у складу са Правилником о такмичењу КСС и Дисциплинским
правилником КСС. Делегат је дужан да узме изјаву од прекршиоца и судија и изјаве достави Комесару.
Делегат обавезно узима изјаву од играча, тренера и другог члана екипе искључених на утакмици или
против којих је поднета дисциплинска пријава и доставља је Комесару након утакмице.
ЧЛАН 45.
Делегат свој извештај доставља Комесару путем путем имејла одмах по састављању извештаја, уколико
исти ради у службеним просторијама (пријаве, инциденти) или најкасније 24 сата након завршетка утакмице
уколико се ради о уобичајеној процедури слања извештаја.
Извештај делегата се пише компјутером (извештај не може да се пише руком), на прописаном обрасцу.
Делегат у свој извештај уноси запажања и оцене о организацији утакмице и о свим догађајима везаним
за утакмицу. Делегат је обавезан да да своје мишљење о спорним чињеницама и да обезбеди да судије исто тако
дају своја запажања.
Делегатски извештај се саставља у два примерка од којих се један примерак доставља Комесару, а један
задржава делегат.
Делегат поред свог извештаја Комесару поштом доставља записник са утакмице, примерак завршне
статистике са утакмице, пријавне листе играча за утакмицу обе екипе, најкасније три дана након завршетка
утакмице.
Делегат, судије и службени представници екипа нису овлашћени да о наводима из извештаја
обавештавају јавност. Уколико има примедби, службени представник клуба је дужан да, исте констатује у
извештају делегата.
Службени представник клуба је дужан да буде на располагању делегату све док је то по процени
делегата потребно.
Комесар врши регистрацију утакмице на основу извештаја делегата.
На захтев Комесара такмичења судије и делегат су обавезни да доставе допунске извештаје.
ЧЛАН 46.
Службеним лицима која не поштују одредбе ових Пропозиција, Правилника о такмичењу КСС и Судијског
кодекса, Комесар изриче, као првостепени дисциплински орган, дисциплинске мере утврђене Дисциплинским
правилником КСС и овим Пропозицијама.
Дисциплинску одговорност, нестручно и несавесно обављање функције делегата констатује и решава
Комесар такмичења. Исто се односи и на помоћне судије.
Комесар ће поштовати све одлуке Судијске комисије КСС, које се односе на право суђења као и на казне
изречене због недовољно квалитетног суђења.
ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА УТАКМИЦЕ
ЧЛАН 47.
Организатор је у обавези да обезбеди да се утакмице Финалног турнира Куп-а Радивој Кораћ играју у
спортском објекту који у свему одговара условима одређеним прописима ФИБА и овим Пропозицијама и које је
прихватила Комисија за издавање дозволе за сезону.
Организатор не може да тражи одлагање утакмице или промену спортског објекта због заузетости сале
(сајам, изложба и сличне манифестације).
Изузетно, место и спортски објекат одигравања утакмице се може променити одлуком Комесара и/или
КТ КСС услед узрока више силе (земљотрес, поплава, пожар и сл.) или у случају хаварије у спортском објекту.
Утакмица се може одиграти у најближем спортском објекту одобреном за такмичење истог или вишег ранга.
Комесар званично путем Саопштења обавештава све учеснике такмичења о месту и спортском објекту,
дану и сатници одигравања утакмица и делегирању службених лица.
ЧЛАН 48.
Организатор је дужан да пријави утакмице регионалној судијској организацији, која је надлежна да
одреди помоћне судије.
Организатор је дужан да изврши исплату такси и путних трошкова службеним лицима (делегат, судије,
помоћне судије, статистичари) на основу обрачуна трошкова који му шаље делегат пре утакмице.
Организатор је дужан да обезбеди спровођење допинг контроле на утакмици, у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту и спортским правилима КСС.
Организатор је дужан да омогући преносе утакмица само телевизијским кућама са којима КСС као
власник ТВ права има потписане уговоре. Уколико не постоје потписани уговори од стране КСС, Организатор има
право организовати ТВ пренос утакмице под сопственим условима у интересу популаризације кошарке.
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На захтев КСС, уколико постоје техничке могућности, Организатор је дужан да у сарадњи са
телевизијском кућом која ради ТВ пренос обезбеди и стави на располагање Систем за понављање снимка (Instant
Replay System) и оператера који рукује системом.
Организатор је дужан да омогуће рекламу Генералном и другим спонзорима такмичења у спортском
објекту у ком се одигравају утакмице, на конференцијама за штампане и електронске медије и другим местима
који су наведени у Уговору са Генералним и другим спонзорима такмичења.
Организатор је такође дужан да на свакој утакмици постави уговорена обележја Куп-а Радивој Кораћ.
Сви клубови морају омогућити снимање тајм-аута.
ЧЛАН 49.
Организатор утакмице је дужан да резервише смештај за екипе и термине за тренинг, уколико она то
затражи пре такмичења, у писаној форми.
Организатор је дужан да помогне екипама у свакој прилици, укључујући одређивање представника који
помаже екипи, даје обавештења о утакмици, терминима или тренингу (уколико екипа то затражи) и сл.
Организатор је дужан да обезбеди смештај за службена лица (делегате и судије), у одговарајућем хотелу
уколико је термин утакмице тако заказан да службена лица немају повратак редовном јавним превозом након
утакмице до поноћи.
Организатор је дужан да на утакмицама (и тренинзима) за екипе обезбеди по 25 литара флаширане
воде, као и довољне количине флаширане воде за службена лица.
Организатор мора да обезбеди простор на трибинама до 5% укупног капацитета спортског објекта (хале)
који ће бити искључиво за навијаче екипа које играју утакмицу, и то у засебној безбедној зони.
Клуб има право да уз претходну најаву купи, по цени која не сме бити већа од продајне цене карата
одговарајуће категорије, до 10 улазница прве категорије, за своје ВИП навијаче, спонзоре итд.
Клуб има право да уз претходну најаву купи, одређени број улазница по цени која не сме бити већа од
продајне цене карата одговарајуће категорије, за своје навијаче.
Организатор је дужан да обезбеди бесплатна седишта најбоље категорије у ВИП сектору (до 10 места) за
званичне представнике КСС и њихове госте, спонзоре и до 2 представника оба клуба који играју утакмицу, а који
су најавили свој долазак најкасније 48 сати пре одигравања утакмице. Најава доласка врши се од стране
Генералног секретара КСС, Потпредседника КСС за такмичење или заступника клуба.
Организатор је дужан да на свакој утакмици постави обележја такмичења и КСС, утврђена од стране
Управног одбора КСС, као и да постави уговорена обележја спонзора КСС и Организатора.
ЧЛАН 50.
Организатор мора да обезбеди дежурну лекарску екипу на утакмицама са комплетним прибором и
средствима за прву помоћ и кола хитне помоћи.
Организатор је одговоран да су сви технички и санитарни уређаји у исправном стању.
Организатор је дужан да обезбеди просторију за такмичарске органе КСС и делегата.
ЧЛАН 51.
Организатор је у обавези да снима утакмице видео камером и снимак сваке утакмице понуди
заинтересованим клубовима. Сви клубови и службена лица који учествују у такмичењу имају право да на основу
захтева поднетог Комесару добију копију видео снимка било које утакмице такмичења. Трошкове снимања
утакмица и израде ДВД снимка сноси Организатор.
Организатор утакмице је дужан да обезбеди интернет везу за потребе ON-LINE преноса статистике
утакмице. Статистичаре на утакмицама одређује Организатор који сноси одговорност за њихов рад.
ЧЛАН 52.
На свакој утакмици Организатор на видном месту поставља државну заставу и одмах поред, заставу КСС,
коју ће добити од КСС уколико је нема у спортском објекту у ком се играју утакмице.
Организатор је дужан да на свакој утакмици обезбеди представљање екипа путем разгласа и интонирање
државне химне пре почетка утакмице.
Организатор је дужан да обезбеди разглас и званичног спикера на утакмици.
На захтев Комесара, Организатор је дужан да обезбеди неколико фотографија са утакмице. За ове
фотографије Организатор мора имати обезбеђена ауторска права и сноси све евентуалне последице у вези са
тим.
ЧЛАН 53.
Организатор је дужан да на свакој утакмици предузме мере утврђене чл. 70-76. Правилника о такмичењу
КСС за одигравање утакмице у одговарајућем спортском објекту, осигурања несметаног и безбедног одржавања
утакмице и спречавање недоличног и насилничког понашања гледалаца, у зависности од степена ризика
утакмице.
Дужност организатора је да предузме, за све време одржавања утакмице, све мере како би био
обезбеђен нормалан ток утакмице у складу са законом, Правилником о такмичењу КСС и овим Пропозицијама.
Организатор и клубови учесници сносе пуну одговорност за све прекршаје и инциденте који се догоде на
самој утакмици или у вези са њом.
Комесар одређује терене где гледаоци не могу бити присутни да би се обезбедили нормални услови за
одигравање утакмице.
Комесар може прогласити, у складу са Правилником о такмичењу КСС, сваку утакмицу за утакмицу
повећаног ризика или утакмицу високог ризика, о чему обавештава заинтересоване клубове и надлежне органе
КСС, најкасније, по правилу, 10 дана пре одигравања утакмице. Комесар може изменити своју одлуку о степену
ризика конкретне утакмице.
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Комесар може одлучити да се на одређеној утакмици високог ризика продају, односно дистрибуирају
улазнице само навијачима одређеног клуба.
Организатор мора обезбедити да у сваком тренутку регулише понашање гледалаца како би се омогућило
несметано одвијање игре. Није дозвољено неспортско навијање гледалаца и навијање које онемогућава
нормалан ток утакмице (пиштаљке, звучна појачала, вређање, псовке и сл.).
Организатор не сме дозволити гледаоцима да на било који начин повреде простор за игру унутар
преграде (није дозвољено нагињање или махање заставама преко ограде, померање конструкције коша и
слично).
Организатор је одговоран за обезбеђење реда у гледалишту и на терену и дужан је да поштује налоге
главног судије и делегата у том смислу.
Забрањен је улазак у спортски објекат гледаоцима који су под утицајем алкохола, наркотика и сличних
супстанци.
Забрањено је уношење у спортски објекат алкохола и предмета којима се могу проузроковати озбиљне
повреде (оружје, петарде, бакље, већи тврди предмети и сл.)
Забрањено је ношење и истицање симбола који подстичу насиље или расну, националну, верску или
полну мржњу и нетрпељивост. Организатор је дужан да одмах уклони те симболе.
Забрањено је вређање националних симбола.
У случају насиља и нереда у спортском објекту, Организатор мора да предузме све мере и потпуно
заштити све чланове обе екипе, судије и делегата, у складу са законом, Правилником о такмичењу КСС и овим
Пропозицијама. Његова је дужност да обезбеди њихов неометан одлазак у свлачионице и из места одигравања
утакмице.
Припадници снага јавног реда могу да уђу на терен само ако их позову судије, међутим ако је јасна
намера гледалаца да на терену почине акт насиља, снаге јавног реда одмах интервенишу.
Организатор мора осигурати да гледаоци пре почетка утакмице путем разгласа буду обавештени о свим
мерама забране и контролама које се односе на утакмицу, да је потребно да се понашају спортски и пристојно, и
о потенцијалним озбиљним последицама које било какво насилничко или недолично понашање може имати за
екипе које подржавају, укључујући и дисквалификацију из такмичења.
Организатор мора обезбедити да је разглас у спортском објекту (хали) оспособљен тако да се може јасно
чути у хали, чак и у случају изненадног појачања нивоа буке гледалаца, као и да објаве путем разгласа буду
строго неутралног карактера.
Сваки напад на чланове екипе или службена лица, као и друга кршења обавеза утврђених овим чланом,
представља дисциплински прекршај у складу са Дисциплинским правилником КСС и овим Пропозицијама.
ЧЛАН 54.
Због насилничког и недоличног понашања гледалаца (неспортско понашање) кажњава се клуб, чији су
навијачи одговорни за неспортско понашање, новчаном казном утврђеном Дисциплинским правилником КСС и
овим Пропозицијама.
У поновљеном случају неспортског понашања гледалаца, клуб чији су навијачи одговорни за неспортско
понашање, може бити кажњен двоструком новчаном казном у односу на претходно изречену.
ЧЛАН 55.
Уколико клуб учесник у такмичењу организује довођење својих навијача на утакмицу (требовање карата
од Организатора, организован превоз и сл.) тим актом преузима и одговорност за све што ти навијачи учине у
спортском објекту и ван њега.
Клуб је дужан да најмање два дана пре утврђеног термина за одигравање утакмице, обавести
Организатора о доласку својих навијача (број навијача, превозно средство и одговорно лице).
Клуб који учествује на утакмици повећаног или високог ризика обавезан је да у односу на своје навијаче
предузме све мере утврђене чланом 81. Правилника о такмичењу КСС:
Организованим групама навијача је забрањено да се налазе иза записничког стола и клупе гостујуће
екипе и биће им обезбеђено место које одреде припадници МУП-а Србије. Исто ће бити урађено и за
супротствављене групе навијача истог клуба.
Службена лица су дужна да у случају испада гледалаца детаљно опишу догађај и одговорност навијача.
ЧЛАН 56.
Организатор је обавезан да на свакој утакмици организује одговарајућу редарску службу и обезбеди
присуство органа полиције у довољном броју (зависно од величине спортског објекта, броја посетилаца и сл.), у
складу са Правилником о такмичењу КСС и планом безбедности који предвиђају Закон о безбедности и Закон о
спорту.
Организатор је обавезан да обезбеди да ангажована редарска служба:
1) Поштује све дужности и користи сва овлашћења утврђене законом, пратећим подзаконским актима,
Правилником о такмичењу КСС и овим Пропозицијама;
2) Има одговарајући број редара, у складу са законом и проценом ризика утакмице, узимајући у обзир
очекивани број гледалаца и њиховог понашање;
3) Спроведе сигурносну проверу спортског објекта - тражење неовлашћених лица или забрањених
предмета / супстанци - спроводи се пре него се гледаоцима допусти улазак у халу;
4) Предузме мере да сви редари буду на својим одређеним позицијама у и око спортског објекта пре
него што се објекат (хала) отвори за гледаоце, као и да остану на својим позицијама за све време
док су гледаоци у спортском објекту и док се не разиђу;
5) Осигура да редари: буду пристоји, уљудни и корисни за све гледаоце све време утакмице; буду
пристојно одевени. чисти и уредни; буду све време усредсређени на своје дужности и одговорности;
не славе или показује претеране реакције на догађања на терену, а посебно да показују
приврженост једној екипи над другом; не конзумирају било какво јело или пиће током обављања
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својих дужности нити да пуше; да не употребљавају било какве непристојне или увредљиве гестове;
да током утакмице буду минимално приметни, што укључује и неометање погледа гледаоцима, осим
ако је потребно због претходних нараслих тензија које су у директној вези са понашањем гледалаца
и представљају претњу; имају одговарајућа средства комуникације са лицем одговорним за
руковођење редарском службом на утакмици; да дозволе улаз у спортски објекат само лицима која
поседују ваљању дозволу (улазнице, акредитације и друге дозволе).
ТОК УТАКМИЦЕ
ЧЛАН 57.
Време одржавања утакмице, у складу са Правилником о такмичењу КСС и овим Пропозицијама, је
временски интервал од једног сата пре почетка утакмице до једног сата након њеног завршетка, односно кад се
одржавају утакмице повећаног ризика, временски интервал од 90 минута пре почетка утакмице до 90 минута
након њеног завршетка.
Почетком утакмице се сматра онај момент када су судије изашле на терен.
Главни судија прегледа да ли је Организатор испунио захтеве из Правилника о такмичењу КСС и ових
Пропозиција за одигравање утакмице, да ли се на терену налазе помоћне судије и да ли су сви уређаји у
исправном стању.
Уколико главни судија установи неку неисправност на електронским уређајима пре почетка утакмице (за
време и за мерење 24"), оставиће Организатору највише 60 минута да то доведе у исправно стање. Уколико се
квар не отклони у том року, утакмица може да се одигра и уз помоћне уређаје (штоперица за мерење главног
времена и штоперица за 24", пиштаљка, ручни показивач личних грешака играча и екипе - сви ови помоћни
уређаји морају бити припремљени и показани делегату пре почетка утакмице) уз писану сагласност оба клуба.
ЧЛАН 58.
Уколико се неки од електронских уређаја поквари у току утакмице, утакмица ће се наставити уз помоћне
уређаје уз писану сагласност оба клуба.
Уколико ипак пре почетка утакмице Организатор не достави на увид помоћне уређаје, а судије и делегат
одобре одигравање утакмице, а у току утакмице дође до квара на електронским уређајима (за време или за
мерење 24") и исти не буде могао да се отклони за 60 минута, утакмица се одлаже 24 сата.
Одлуку о одлагању утакмице доноси делегат утакмице у договору са Комесаром.
Ако се ни у року од 24 сата не поправе електронски уређаји, утакмица ће се наставити уз помоћне
уређаје, тако што се рачунају време и резултат у тренутку прекида.
Настале трошкове екипа, службених лица и такмичарских органа КСС сноси Организатор.
ЧЛАН 59.
На 30 минута пре почетка утакмице мерилац времена, по одобрењу главног судије, укључује
електронски уређај за мерење времена, а помоћне судије су на својим местима.
На 8 минута пре почетка утакмице, мерилац времена сиреном позива играче који су се загревали да се
построје иза бочне линије.
Спикер представља публици капитена, затим остале играче према редним бројевима. Представљају се
прво играчи и тренер првоименоване, а затим другоименоване екипе.
На свим утакмицама, након обавезног представљања екипа, интонира се химна Републике Србије.
По завршетку химне, играчи прилазе једни другима, рукују се и одлазе према клупама.
Евентуални протокол повлачења са терена и представљања играча и време инториња химне, могу се
померити у складу за захтевом Организатора или телевизијске куће која ради ТВ пренос.
Пола минута пре почетка утакмице мерилац времена враћа семафор - сат на почетни положај, а чланови
првих петорки излазе на терен.
Утакмице се играју 4 четвртине од по 10 минута, с тим да је подбацивање лопте обавезно само на
почетку утакмице. Све остале ситуације за подбацивање као и почеци осталих четвртина и продужетака играју
се на основу наизменичног поседа лопте.
Одмор у полувремену траје 15 минута, а између четвртина по 2 минута.
Свака екипа на утакмици има право на коришћење 5 тајм аута по 60 секунди и то 2 у првом и 3 у другом
полувремену, с тим да највише 2 од 3 тајмаута у другом полувремену могу да буду у последња два минута другог
полувремена. У сваком продужетку обе екипе имају још по један тајмаут.
На свакој утакмици која се реализује у ТВ преносу, у случају да тренери нису затражили тајм аут пре
истека петог минута сваке четвртине, уколико има планираних реклама, делегат је дужан да додели ТВ тајм аут у
првој следећој прилици када је лопта мртва и сат за игру заустављен.
ОДРЕЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
ЧЛАН 60.
Пласман екипа је одређен званичним Правилима игре ФИБА и Правилником о такмичењу КСС.
ЧЛАН 61.
Комесар региструје утакмице на крају сваког дана турнира, на основу извештаја делегата, најкасније два
сата по завршетку последње утакмице по распореду.
У случају да је на утакмицу поднет приговор (жалба), рок за регистрацију се одлаже до доношења
одлуке о приговору (жалби).
Регистрација утакмице (постигнутим или службеним резултатом) се врши у складу са одредбама Правила
игре, Правилника о такмичењу КСС и овим Пропозицијама.
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Уколико на утакмицу није поднет приговор (жалба) по прописаној процедури, утакмица ће бити
регистрована постигнутим резултатом (не може бити накнадно регистрована службеним резултатом).
Једном регистрована утакмица или донета одлука у вези са такмичењем, не може бити поништена.
Уколико се накнадно утврде неправилности, Комесар одговорнима (клуб, тренер, представник клуба,
играч, делегат, судија) изриче дисциплинске мере или подноси пријаву Дисциплинском суду КСС.
Комесар може на основу личног увида или снимка утакмице утврдити дисциплинску одговорност
учесника утакмице и ако учесник није евидентиран од стране службених лица као починилац прекршаја, што
може проузроковати и одговорност службених лица.
Комесар своје одлуке објављује путем финалног Саопштења, који излазе након такмичења, осим у
случају ванредних околности.
Све информације дате кроз званична Саопштења сматрају се достављеним свим члановима и службеним
лицима КСС.
ПРИГОВОРИ
ЧЛАН 62.
Комесар региструје све утакмице, осим оних на које је уложен приговор (жалба).
Приговори у вези организације утакмице морају се доставити написмено пре почетка утакмице. Ако су
разлози за приговор настали током утакмице, службени представник клуба мора о томе обавестити делегата
усмено и без одлагања. О примљеним приговорима делегат обавештава главног судију у првом прекиду.
Приговори везани за ток игре требају се пријавити у првој паузи (тајм-ауту) након настајања разлога
протеста. Ако у периоду игре у коме је настао разлог за приговор нема више тајм-аута, приговор треба пријавити
на крају четвртине (у полувремену, односно на крају утакмице).
Друге приговоре треба пријавити неодложно након настанка разлога за приговор.
Приговори се не могу уложити против чињеничних одлука које је донео судија.
Уколико екипа жели да уложи приговор на утакмицу, капитен екипе најкасније 20 минута по завршетку
утакмице обавештава главног судију да његова екипа улаже приговор на утакмицу и потписује записник на за то
одређеном месту.
Приговор у писаном облику службени представник клуба (или капитен у случају да екипа нема
службеног представника) подноси делегату утакмице, у року од 20 минута по завршетку утакмице. Службена
лица на утакмици, судије и делегат, дају мишљење о приговору, а по налогу Комесара морају да дају и допунску
изјаву.
Клуб може доставити допуњен текст приговора у писаној форми делегату утакмице у року од једног сата
након подношења приговора, потписан од стране службеног представника клуба (или капитена у случају да
екипа нема службеног представника). Допуњен текст приговора не може да се односи на нове чињенице које
нису наведене у тексту приговора поднете у року од 20 минута по завршетку утакмице.
За приговор мора бити уплаћена такса на рачун КСС у року од три (3) сата након одигравања утакмице,
у висини од 300 бодова.
Приговор која није најављен потписом капитена у записнику, која није у прописаном временском року у
писаној форми достављена делегату или за коју није уплаћена такса у потпуности и року, неће бити разматрана.
За утврђивање тачног времена када је достављена допуна приговора одговоран је делегат утакмице.
За утврђивање тачног времена када је извршена уплата таксе меродаван је једино извод из банке
(уплатница).
Ако је током утакмице дошло до спорних ситуација, делегат је дужан да то опише у свом извештају и да
од одговорних лица узме писмене изјаве, које прилаже извештају.
Ако је неки од клубова уложио приговор (жалбу), делегат је дужан да у свом извештају изложи своје
мишљење о приговору и да изведе и приложи доказе на основу којих ће Комесар лакше донети своју одлуку.
Сви трошкови поступка по приговорима иду на терет клуба који је проузроковао трошкове.
Уколико се приговор уважи такса за приговор се враћа у пуном износу.
ЧЛАН 63.
Одлуку о приговору Комесар мора да донесе најкасније наредног дана турнира, до 12.00 сати, осим за
финалну утакмицу када је рок за доношење одлуке три дана од дана одигравања утакмице.
Комесар своју одлуку доноси на основу извештаја делегата и судија на утакмици, личног увида или
снимка утакмице. Извештаји се без присуства јавности достављају Комесару 60 минута по завршетку утакмице.
Комесар може приговор усвојити или одбити.
Приговор ће се усвојити уколико је учињена повреда Правила игре која је битно утицала на резултат
или је утакмица била нерегуларна због одсуства услова за одигравање утакмице који су предвиђени
Правилником о такмичењу КСС и овим Пропозицијама, а што је условило да постигнути резултат није последица
спортског надметања.
Када приговор одбије, Комесар доноси одлуку о регистрацији утакмице постигнутим резултатом.
Када приговор усвоји Комесар ће донети одлуку о утакмици у складу са Правилником о такмичењу КСС,
Регистрационом правилнику КСС, Правилима игре и овим Пропозицијама.
Комесар не може да одбије регистрацију утакмице на коју не постоји приговор.
Одлуке Комесара о регистрацији утакмице, одбијању или усвајању приговора су коначне.
Поред одлука из става 8. овог члана, коначне су и одлуке Комесара у другим спортским питањима
везаним за руковођење такмичењем (именовање судија, делегата и других службених лица и др.)
ЧЛАН 64.
Уколико се приговор усвоји и наложи одигравање нове утакмице, приликом одигравања поновљене
утакмице трошкове сноси свака екипа за себе.
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ЧЛАН 65.
Против коначне одлуке Комесара којом се приговор усваја и одлуке којом се приговор одбија и утакмица
региструје постигнутим резултатом може се поднети тужба за утврђивање ништавости одлуке, у складу са
Законом о спорту и Статутом КСС, и то само због повреде материјалног права.
Против коначне одлуке Комесара о регистрацији утакмице на коју не постоји приговор не може се
поднети тужба за поништај нити било које друго ванредно правно средство.
У питањима у којима одлука Комесара није коначна у складу са Правилником о такмичењу КСС и овим
Пропозицијама, на одлуку Комесара може се поднети жалба Управном одбору КСС у року од 8 (осам) дана од
дана достављања одлуке, уз плаћање таксе у износу од 400 бодова на рачун КСС. Одлука Управног одбора КСС
по жалби је коначна.
АНТИ-ДОПИНГ КОНТРОЛА
ЧЛАН 66.
Сви играчи морају да се одазову позиву на тестирање од старне службених лица ФИБА и КСС и подвргну
анти-допинг контроли у складу са правилима ФИБА, Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима
КСС.
Играчи који треба да се подвргну анти-допинг контроли одређују се жребом, а жреб спороводи
овлашћени доктор, представник ФИБА, Антидопинг агенција Републике Србије, КСС.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању
допинга у спорту и општим актима КСС.
У свим случајевима када је играч позитиван на анти-допинг контроли у потпуности ће се применити
санкције предвиђене Правилником о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима
утврђене повреде антидопинг правила КСС и овим Пропозицијама.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту и општим актима КСС.
Дисциплинска одговорност у случајевима допинга утврђује се у складу са Законом о спречавању допинга
у спорту, Правилима о спровођењу допинг контроле ФИБА, Светским антидопинг кодексом и Правилником о
дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила КСС.
У случају несагласности одредби општих аката КСС и Светског антидопинг кодекса примењују се правила
Светског антидопинг кодекса.
У случају да је играч позитиван на анти-допинг контроли у неком другом такмичењу (Еуролига, АБА или
национална првенства) Комесар такмичења је дужан да усвоји наведене казне под условом да је поступак антидопинг контроле спроведен по процедури и у лабораторији акредитованој од стране ФИБА, те да се материје које
су пронађене, а на које је играч позитиван налазе на листи забрањених материја и метода изданој од ФИБА. Тако
прописана казна пренеће се и на утакмице такмичења Куп-а Радивој Кораћ.
Првостепену одлуку у свим случајевима повреде антидопинг правила у кошаркашком спорту земље
доноси Дисциплински суд КСС, по пријави Антидопинг агенције Републике Србије или Генералног секретара КСС
за утврђивање одговорности због допинга.
МЕДИЈСКА ПРАВА
ЧЛАН 67.
КСС је једини и искључиви власник свих медијских права на Куп-у Радивој Кораћ укључујићи, али не
ограничено на телевизију (бесплатну или плаћену, дигиталну или аналогну, сателитску, кабловску, земаљску,
IPTV, DTH, OTT итд.), мобилне технологије, интернет, игре на срећу, Е-спорт, клађење и друге начине емитовања
који се тренутно користе и који могу постојати у будућности.
ЧЛАН 68.
Акредитовани медији, осим власника релевантних права на основу уговора са КСС, не смеју снимати,
репродуковати или делити на било којој платформи видео материјале снимљене у дворани 30 минута пре
почетка утакмице све до краја утакмице.
Једини изузетак од става 1 овог члана је емитовање видео клипова у трајању до 30 секунди за потребе
информисања јавности, у редовним ТВ емисијама, уз претходно одобрење власника права на емитовање за
одређену територију.
Сваком представнику медија који снима, репродукује или дели на било којој платформи снимке који су
снимљени изван напред наведених ограничења, биће одузета акредитација за део или цело такмичење, о чему
одлуку доносе органи КСС.
После утакмице, сви акредитовани медији смеју да снимају, репродукују и деле снимке који нису уживо у
мешовитој зони, просторији за прес конференције и, ако имају одговарајућу акредитацију, у свлачионици.
Лице задужено за медије сваког клуба одговорно је да осигура да се ова пракса спроведе у складу са
напред наведеним правилима. Клубови сносе потпуну одговорност и последице за сва кршења напред изнетих
правила.
ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 69.
Комесар је првостепени дисциплински орган који одлучује о свим дисциплинским прекршајима
организатора, службених лица и клубова, њихових играча, тренера, службених представника, функционера и
навијача, везаним за КУП такмичење, утврђеним одредбама Правилника о такмичењу КСС, Дисциплинског
правилника КСС и ових Пропозицији, ако Правилником о такмичењу није другачије утврђено.
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Видео снимци, филмови, слике или било која опрема, визуелна, електронска, дигитална или друга, не
користи се да би се одлучио или променио резултат утакмице. Употреба такве опреме је могућа само при
утврђивању дисциплинске одговорности или у сврхе образовања (обуке) након што је утакмица завршена.
Комесар води дисциплински поступак и изриче казне у складу са Дисциплинским правилником КСС и
овим Пропозицијама.
Ако се приликом одмеравања казне утврди да дисциплинским прекршајем нису проузроковане теже
последице, а постоје олакшавајуће околности које указују да се и блажом казном може постићи сврха
кажњавања, прописана казна се може ублажити тако што се може:
1) изрећи казна испод најмање мере казне која је прописана за тај дисциплински прекршај али не испод
половине те врсте казне;
2) уместо прописане казне забране играња или забране вршења дужности изрећи новчана казна, али не
испод најмање прописане мере те врсте казне;
3) уместо прописане казне временске забране обављања дужности или забране играња и новчане казне
изрећи само једна од тих казни.
На одлуку Комесара у дисциплинским питањима може се уложити жалба Дисциплинском суду КСС у року
од осам (8) дана од дана пријема одлуке, у складу са Статутом КСС и Дисциплинским правилником КСС, уз
плаћене таксе од 200 бодова на рачун КСС. Жалба на казну не одлаже њено изршење.
Новчане казне из ових Пропозиција утврђују се у динарима или бодовима. Вредност бода утврђена је
одлуком Управног одбора КСС.
Клубови су у обавези да предузму мере у складу са чланом 80. и 81. Правилника о такмичењу КСС и
овим Пропозицијама и одговорни су за понашање својих навијача у и ван спортског објекта.
ЧЛАН 70.
Организатору који не предузме мере прописане законом, Правилником о такмичењу КСС и овим
Пропозицијама, Комесар изриче дисциплинске мере у складу са чланом 105. Правилника о такмичењу КСС.
Изузетно од става 1. овог члана, организатор који прекрши обавезе утврђене овим Пропозицијама за
организацију утакмице, а тиме није била угрожена безбедност учесника такмичења, казниће се новчаном казном
од 500 бодова.
У поновљеним случајевима из става 2. овог члана може се изрећи двострука новчана казна.
ЧЛАН 71.
Клуб чији се играч, тренер или други члан, навијач или друго лице повезано са клубом неспортски
понаша или ако клуб не предузме мере у вези учешћа у такмичењу утврђене овим Пропозицијама, казниће се
новчаном казном за следеће прекршаје:
А
1.
2.
3.
4.
Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ТЕХНИЧКЕ И ДИСКВАЛИФИКУЈУЋЕ ГРЕШКЕ
Техничка грешка тренера
Техничка грешка играча
Искључујућа грешка тренера
Искључујућа грешка играча
МЕРЕ У ВЕЗИ УЧЕШЋА У ТАКМИЧЕЊУ
Неуредно достављање документације канцеларији КСС и Комесару
Недостављање лиценце екипе и важећих личних докумената или фотокопија играча и
пратилаца пре почетка утакмице
Лажно представљање играча, тренера или пратилаца екипе, као и достављање
лажних докумената
Када су лажно представљени играчи, тренери или пратиоци екипе учествовали у
утакмици, губитак утакмице службеним резултатом 20:0 и новчана казна
Неисправна опрема играча
Недолазак првог тренера и неког од играча екипе на конференцију за штампу
Не наступање са обавезних 10 играча
Наступање екипе без тренера са одговарајућом лиценцом
Неприкладно одевен тренер
Кашњење почетка утакмице за које је одговоран клуб
НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА УТАКМИЦЕ
Неспортско, некултурно понашање играча, тренера, пратилаца и функционера клуба
према противницима, службеним лицима и такмичарским органима КСС пре и током
утакмице
Непоштовање и нарушавање обавеза према спонзору или пословном партнеру
такмичења, по основу уговора, и накнаде евентуалне штете до
Непоштовање обавеза у вези организације ТВ преноса
Неспортско јавно критиковање одлука или вређање службених лица, клубова
учесника, њихових играча, тренера, пратилаца, органа КСС, од стране клуба, играча,
тренера, службеног представника или других лица повезаних са клубом, чиме се
нарушава углед такмичења, Организатора, спонзора и КСС
Неспортско, некултурно понашање играча, тренера, пратилаца и функционера клуба
према противницима, службеним лицима и такмичарским органима КСС након
утакмице
Искључени играч, тренер или пратилац који противно Правилима игре остане у сали
након искључења

БОДОВА
100
50
200
100
БОДОВА
100
200
1.000
2.000
200
500
500
500
200
200
БОДОВА
500
5.000
500
1.000

300
500
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7.
8.
9.
Г
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Напуштање или непојављивање на церемонији проглашења победника пре њеног
званичног завршетка
Сваки улазак у судијску свлачионицу од стране играча, тренера, пратилаца или
функционера клуба казниће се временском забраном и новчаном казном
Оштећење или уништавање имовине у спортском објекту од стране играча, тренера и
службених представника клубова
НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ НАВИЈАЧА КЛУБА
Ометање рада записничког стола, делегата и помоћних судија, од стране неслужбених
лица за време, пре или после утакмице
Неспортско и некултурно понашање гледалаца, посебно ако се због тога прекида ток
утакмице
Вређање по расној, верској, националној и полној основи и вређање чланова
породице учесника утакмице (играча, пратилаца и службених лица)
Истицање увредљивих застава и симбола на рачун учесника утакмице (играча,
пратилаца и службених лица)
Неуклањане увредљивих застава и симбола на рачун учесника утакмице (играча,
пратилаца и службених лица) након упозорења
Вређање националних симбола и звиждање и непримерено понашања приликом
интонирања химне Републике Србије
Бацање на терен меких предмета (папир и сл.), ако прекидају ток или одлажу почетак
утакмице
Бацање на терен чврстих предмета који могу проузроковати повреде (метални новац,
кликери, упаљачи и др.)
Бацање на терен или другу трибину чврстих предмета који могу проузроковати
повреде опасне по живот (камење, столице, пуне или стаклене флаше и др.)
Бацање петарди у спортском објекту (гледалишту)
Бацање петарди и осталих експлозивних предмета на терен
Паљење бакљи или сличних пиротехничких средстава у гледалишту
Бацање упаљене бакље на другу трибину, по бакљи
Бацање упаљене бакље на терен, по бакљи
Ометање учесника утакмице (играча, пратилаца и службена лица) ласером
Покушај напада на учеснике утакмице (играче, пратиоце и службена лица) и органе
КСС, укључујући пљување
Онемогућавање службених лица да обављају своју дужност на утакмици
Улазак навијача у терен и претње према учесницима утакмице (играчима, пратиоцима
и службеним лицима) и органима КСС, пре или по завршетку утакмице
Улазак навијача у терен и претње према учесницима утакмице (играчима, пратиоцима
и службеним лицима) и органима КСС, за време утакмице
Остварени физички напад на пратиоце екипа и службена лица
Остварени физички напад на играче екипа и органе КСС
Туча на трибинама, ако прекида ток или одлажe почетак утакмице

5.000
2.000
500
БОДОВА
200
200
300
300
500
500
200
300
600
300
400
300
500
600
300
500
500
2.000
4.000
5.000
8.000
1.000

У поновљеним случајевима прекршаја из става 1. овог члана, може се изрећи двоструко већа новчана
казна него претходна.
У случају када Комесар изрекне клубу новчану казну у случају из става 1. тач. Б и В овог члана,
одговорно лице клуба ће се казнити временском забраном вршења дужности.
Клуб чији члан (играч, тренер, службени пратилац, запослени, члан органа клуба) проузрокује или
учествује у насиљу или недоличном понашању на утакмици супротно закону и Правилнику о такмичењу КСС
казниће се у складу са чланом 92. став 3. Дисциплинског правилника КСС.
Одредбе о дисциплинској одговорности клуба за прекршаје из става 1. овог члана не искључују личну
одговорност лица из става 1. овог члана за прекршаје утврђене Дисциплинским правилником КСС и Правилником
о такмичењу КСС.
ЧЛАН 72.
Службеном лицу које не поштује Кодекс понашања утврђен овим Пропозицијама, које се некоректно,
некултурно, неспортски понаша или које неуредно и несавесно обавља поверене дужности, изрећи ће се новчана
и казна забране вршења дужности од 1 до 5 утакмица, а у случајевима тежег кршења Кодекса понашања биће и
брисан са листе за текућу такмичарску сезону, за следеће прекршаје:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПОНАШАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Неоправдано отказивање делегирања
Кашњење на утакмицу
Неоправдан недолазак на утакмицу
Путовање на утакмицу са екипом учесником у такмичењу и примање поклона, пауза у
темпу делегирања и новчана казна
Конзумирање алкохола на дан утакмице, пауза у темпу делегирања и новчана казна
Пушење у судијској свлачионици
Употреба мобилног телефона у судијској свлачионици у полувремену, осим делегата у
оправданим случајевима

БОДОВА
100
200
400
200
200
200
200
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8.
9.
10.
11.

Пуштање у судијску свлачионицу неовлашћених лица
300
Непоштовање одредбе прописа о облачењу
300
Ношење реклама без одобрења Комесара
300
Не ношење реклама по налогу Комесара
300
Јавно обраћање везано за обављање судијске функције без одобрења Комесара, пауза
500
12.
у темпу делегирања и новчана казна
Неспортско јавно обраћање, критиковање или вређање учесника у такмичењу,
1.000
13. Организатора и органа КСС, чиме се нарушава углед такмичења, Организатора,
спонзора, клубова и КСС, пауза у темпу делегирања и новчана казна
Презентовање јавности детаља из делегатског или контролорског извештаја, пауза у
14.
500
темпу делегирања и новчана казна
15. Нетачно и нереално приказивање догађаја са утакмице
300
Службеном лицу које не извршава налоге Комесара изрећи ће се новчана казна од 500 до 1.000 бодова.
У поновљеним случајевима дисциплинских прекршаја службених лица може се изрећи двоструко већа
новчана казна него претходна.
Казне временске и доживотне забране вршења судијске функције могу се изрећи само за најтеже
прекршаје и у складу са Дисциплинским правилником КСС.
ЧЛАН 73.
Поднета пријава од стране службених лица повлачи суспензију и забрану играња или вршења дужности
до доношења одлуке о казни од стране Комесара или Дисциплинског суда КСС, у складу са Правилником о
такмичењу КСС и Дисциплинским правилником КСС.
Све изречене казне које до завршетка такмичења нису извршене преносе се у следећи такмичарски
циклус.
Изречене казне забране наступа или вршења дужности се извршавају на утакмицама Куп-а Радивој
Кораћ.
ЧЛАН 74.
Уколико екипа одустане од такмичења, неоправдано напусти играње или не дође на утакмице казниће
се према одредбама Правилника о такмичењу КСС и овим Пропозицијама. Казне одговорних лица клуба за
овакав прекршај, изрећи ће Комесар такмичења, према одредбама Дисциплинског правилника КСС.
Клуб који одбије да игра утакмицу или самовољно напусти терен пре завршетка утакмице, исто учини и
након позива главног судије да се утакмица одигра или настави, те се утакмица не одигра или не заврши, чини
дисциплински прекршај и губи утакмицу службеним резултатом 20:0.
У случају из става 2. овог члана клуб ће бити кажњен новчаном казном од 5.000 бодова, а тренер и
службени представник казниће се са по четири (4) утакмице забране вршења дужности.
У поновљеном случају из става 2. овог члана (оваквог прекршаја) клуб ће бити кажњен се новчаном
казном од 10.000 бодова, а тренер и службени представник клуба казниће се са по осам (8) утакмица забране
вршења дужности.
Клуб који одбије да игра утакмицу или самовољно напусти терен пре завршетка утакмице, па се у року
који је одредио главни судија врати и одигра или настави утакмицу, чини дисциплински прекршај и казниће се
новчаном казном од 3.000 бодова, а тренер и службени представник клуба казниће се са по две (2) утакмице
забране вршења дужности.
У сваком наредном поновљеном случају дисциплинског прекршаја из става 5. овог члана, на истој
утакмици или наредним утакмицама, клуб ће се казнити двоструком новчаном казном у односу на претходну, а
тренер и службени представник двоструком казном забране вршења дужности у односу на претходну.
Клуб чија екипа не наступи на утакмици из неоправданих разлога казниће се новчаном казном од 5.000
бодова и губи утакмицу службеним резултатом 20:0.
Екипа која не наступи на утакмици из неоправданих разлога, обавезна је да свом противнику надокнади
све трошкове (превоз и смештај) које је имао за долазак на утакмицу, а Организатору и КСС трошкове
организације утакмице. Висину надокнаде, на основу документованог захтева, одређује Комесар такмичења.
Клуб чија екипа скриви прекид утакмице губи утакмицу службеним резултатом 20:0 и казниће се
новчаном казном од 5.000 бодова.
Уколико екипа одустане од такмичења након жребања такмичарских бројева казниће се новчаном
казном од 10.000 бодова.
ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 75.
Клубови сами покривају своје трошкове учешћа у такмичењу, превоза и смештаја.
Приход од утакмице припада Организатору и КСС на основу уговора о организацији такмичења.
ЧЛАН 76.
Клубови су дужни да изврше уплату чланарине према КСС и РКС у року и на начин који се одреди на
основу одлуке Управног одбора КСС.
Клуб је дужан да своје финансијске обавезе везане за учешће у такмичењу или одлуке о новчаној казни
клубу или одговорном, односно службеном лицу клуба испуни у прописаном, односно остављеном року.
Одредба става 2. овог члана важи и за сва друга лица којима Комесар изрекне новчану казну.
Клуб је дужан да своје финансијске обавезе по основу одлуке о новчаној казни клубу или одговорном,
односно службеном лицу клуба изврши у року од 15 дана од дана достављања одлуке о казни.
Комесар је одговоран за обезбеђење спровођења изречених дисциплинских мера.
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ЧЛАН 77.
Накнаду трошкова (таксе и путни трошкови) службених лица исплаћује Организатор најкасније 24 сата
пре заказаног почетка утакмице, уплатом на текући рачун службеног лица.
Износ такси судија, делегата, помоћних судија и статистичара, као и накнада за путне трошкове утврђују
се одлуком УО КСС.
У случају да Организатор не изврши исплату трошкова службених лица у датом року, утакмица ће се
одиграти, а Комесар ће Организатору наложити да у року од 48 сати након утакмице изврши исплату трошкова
службених лица уплатом на њихов текући рачун уз достављање доказа о уплати Комесару.
Уколико се утакмица не одигра због недоласка неке од екипа, Организатор је дужан да исплати
трошкове (такса и путни трошкови) службених лица у пуном износу, у складу са ставом 1. овог члана. У случају
поновног играња утакмице трошкове службених лица сноси клуб који је одговоран за не одигравање утакмице,
или се одлуком Комесара трошкови деле.
Делегат доставља Комесару извештај о исплаћеним таксама и путним трошковима.
ЧЛАН 78.
Вредност бода за обрачун чланарине клубова, износ таксе службених лица (делегат, судија, помоћне
судије, статистичара, контролора), накнаду за путне трошкове и новчане казне одређује се одлуком Управног
одбора КСС пре почетка такмичења.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 79.
Случајеви који нису предвиђени овим Пропозицијама се решавају на основу Правилника о такмичењу
КСС, Правила игре и других спортских правила КСС.
Пропозиције Куп-а Радивој Кораћ се доносе најкасније 40 дана пре почетка такмичења у одређеној
такмичарској сезони, на предлог Комисије за такмичење КСС. Уколико Пропозиције не би биле донете у овом
року, настављају да се примењују пропозиције из претходне такмичарске сезоне.
ЧЛАН 80.
Тумачење Пропозиција такмичења даје Комисија за такмичење КСС или Управни одбор КСС.
ЧЛАН 81.
Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници КСС.
УПРАВНИ ОДБОР КСС
ПРЕДРАГ ДАНИЛОВИЋ, председник
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