
 

     

TРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ КУП РАДИВОЈ КОРАЋ 2019/2020 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 1 
 

1. ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА, РАСПОРЕД И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Четвртфинале, 13/14.02.2020. 

ЧФ1 
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС БКК РАДНИЧКИ НИШ, СЦ Чаир 

Четвртак, 13.02.2020., 17:00 Маркоски Б. (НС) - Прпа С. (БГ), Нинковић Н. (БГ), Ћалић С. (БГ) 

ЧФ2 
МЕГА БЕМАКС СЛОБОДА НИШ, СЦ Чаир 

Четвртак, 13.02.2020., 19:30 Тасић М. (БГ) - Глишић А. (БГ), Арсенијевић Р. (БГ), Влаховић Н. (БГ) 

ЧФ3 
ФМП DYNAMIC VIP PAY НИШ, СЦ Чаир 

Петак, 14.02.2020., 17:00 Манојловић Д. (УЕ) - Јевтовић В. (БГ), Стефановић И. (КВ), Пешић П. (ЛЕ) 

ЧФ4 
ПАРТИЗАН НИС БОРАЦ НИШ, СЦ Чаир 

Петак, 14.02.2020., 19:30 Вуковић В. (КВ) - Маричић С. (КВ), Мрдак Б. (БГ), Весковић В. (БГ) 

 
Полуфинале, 15.02.2020. 

ПФ1 
Победник ЧФ1 Победник ЧФ2 НИШ, СЦ Чаир 

Субота, 15.02.2020., 17:00 - - - - 

ПФ2 
Победник ЧФ3 Победник ЧФ4 НИШ, СЦ Чаир 

Субота, 15.02.2020., 21:00 - - - - 

 
Финале, 16.02.2020. 

Победник ПФ1 Победник ПФ2 НИШ, СЦ Чаир 

Недеља, 16.02.2020., 21:00 - - - - 

 
• Делегирање службених лица за полуфиналне утакмице биће објављено након последње четвртфиналне утакмице, док 

ће делегирање службених лица за финалну утакмицу бити објављено након последње полуфиналне утакмице. 

• Делегирање делегата за утакмице врши Комесар, а судија Председник СК КСС. 

 
2. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 

• Пропозиције Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ дефинисане су Пропозицијама такмичења Куп-а Радивој Кораћ 
2019/2020. 

• 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. 

• Клубови су у обавези да делегату пре утакмице доставе на увид важећи лични документ (пасош/лична 
карта) или фотокопију за сваког играча, тренера и пратиоца који наступају на утакмици. 

• На клупи екипе поред играча могу да се налазе тренер, помоћни тренер и још седам (7) пратилаца екипе. 

• Првоименована екипа на утакмици има право избора клупе и коша. Одлуком Комесара Куп такмичења распоред може 
бити промењен, на основу одлуке Комесара за безбедност о смештају навијача на трибине. 

• Првоименована екипа на утакмици наступа у светлим, а другоименована у тамним дресовима, осим у случају када се 

екипе договоре да се замене и о томе обавесте Комесара. 

• Утакмице се играју кожним лоптама МОЛТЕН Но 7 (GL7/GL7X). 

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

• На 8 минута пред почетак утакмице екипе се повлаче у тунел и врши се представљање играча, који уз најаву излазе на 

терен. 

• На свим утакмицама Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ главни судија има овлашћења да употреби Систем за 
понављање снимка (Instant Replay System). 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. 



 

• По завршетку утакмице тренер и играч екипе обавезни су да присуствују конференцији за штампу. Делегат је у обавези 
да надгледа конференцији за штампу и контролише испуњење ове обавезе. 

• Службена лица су у обавези да Организатора турнира излажу што мањим трошковима, као и да се међусобно договоре 

око одласка на утакмицу тако да путни трошкови буду што мањи. 

• Делeгати су у обавези да најкасније 30 минута по завршетку утакмице унесу резултат на сајт Такмичења КСС путем 
апликације Dscore. 

• Делeгати су у обавези да пошаљу Делегатски извештај са утакмице на e-mail адресу b.popovic@kss.rs најкасније 24 сата 

након завршетка утакмице. У случају инцидента, приговора или пријаве, делегатски извештај се шаље одмах након 
утакмице. 

• Делeгати су у обавези да пошаљу поштом комплетан материјал са утакмице (записник са утакмице, делегатски извештај, 

пријавни лист за утакмицу обе екипе, примерак завршне статистике, евентуалне пријаве/изјаве) најкасније до среде 
19.02.2020. на адресу: Кошаркашки савез Србије, Куп такмичење КСС, Сазонова 83, 11000 Београд. 

 
Све информације у вези Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС 

lige.kss.rs. 

 

 
Београд,                                      Комесар Куп такмичења 

11. Фебруар 2020. године                     Бојан Поповић с.р. 

 


