
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

КУП МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ 2019/2020 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 1 
 

1. ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА, РАСПОРЕД И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 

 
Полуфинале, 14.03.2020. 

ПФ1 
РАДИВОЈ КОРАЋ ВРБАС МЕДЕЛА СУРДУЛИЦА, Нова Хала спортова  

Субота, 14.03.2020., 17:00 Радојковић М. (НИ) - Јурас Ј. (НС), Ивановић И. (БГ), Јовичин М. (НС) 

ПФ2 
КРАЉЕВО НОВОСАДСКА ЖКА СУРДУЛИЦА, Нова Хала спортова  

Субота, 14.03.2020., 19:30 Ранковић З. (ПА) - Смиљанић Ј. (БГ), Љубић Д. (НИ), Николић М. (ЛЕ) 

 
Финале, 15.03.2020. 

Победник ПФ1 Победник ПФ2 СУРДУЛИЦА, Нова Хала спортова  
Недеља, 15.03.2020., 18:00 - - - - 

 
• У случају захтева ТВ Арена спорт, ради реализовања ТВ преноса, Организатор задржава право промене сатнице 

одигравања финалне утакмице. 

• Делегирање службених лица за финалну утакмицу биће објављено након последње полуфиналне утакмице. 
• Делегирање делегата за утакмице врши Комесар, а судија Председник СК КСС. 

 
2. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Пропозиције Куп-а Милан Цига Васојевић 2019/2020 дефинисане су Пропозицијама такмичења за Прву женску лигу 

Србије (1. ЖЛС) и одлукама УО КСС. 
• Клуб/екипа на Финалном турниру Милан Цига Васојевић наступа са ЧЕТРНАЕСТ /14/ играчица које пријави. Клуб има 

право на промену/измену састава екипе, 12 играчица, на утакмицама током турнира. 
• Рок за доставу документације за лиценцирање екипа је УТОРАК, 10.03.2020., до 12:00. 
• Клубови су у обавези да делегату пре утакмице доставе на увид лиценцни списак за наступ на Куп-у Милан 

Цига Васојевић 2019/2020, пријавни лист за утакмицу, тренерске лиценце, лиценце пратилаца, лиценце и 
лекарске прегледе за све играчице које наступају на утакмици. 

• Свака играчица мора имати лекарски преглед не старији од шест месеци на дан одигравања утакмице. 

• На клупи екипе поред играчица могу да се налазе тренер, помоћни тренер и још седам (7) пратилаца екипе. 
• Првоименована екипа на утакмици заузима клупу лево, а другоименована екипа десно од записничког стола. Одлуком 

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

• Првоименована екипа на утакмици наступа у светлим, а другоименована у тамним дресовима, осим у случају када се 
екипе договоре да се замене и о томе обавесте Комесара. 

• 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 6 минута пред почетак утакмице екипе се повлаче са терена и врши се представљање играчица, које уз најаву излазе 
на терен. 

• По завршетку утакмице тренер и играчица екипе обавезни су да присуствују конференцији за штампу. Делегат је у 
обавези да присуствује и надгледа конференцију за штампу и контролише испуњавање 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. Уколико користе сопствени аутомобил за путовање на 
утакмицу, у обавези су да попуне путни налог и пошаљу га делегату. Путни трошкови за коришћење сопственог 
аутомобила се обрачунавају по километражи која важи за Прву женску лигу Србије (1. ЖЛС), а обрачун се врши на 
основу утврђене вредности од 20 динара по километру пута. Службена лица имају право наплате путарине. 

• Судије које буду делегиране за финалну утакмицу имају право на један пансион о трошку Организатора. Особа за контакт 
испред Организатора је Давид Милић 069/2144664, sportskisavezsurdulice@gmail.com.  

• Делeгати су у обавези да припреме Обрачун трошкова и путне налоге службених лица за сваку утакмицу на којој су 
делегирани и пошаљу их Организатору утакмице најкасније 48 сати након добијање Саопштења (делегирања), ради 
исплате такси и путних трошкова. Особа за контакт испред Организатора је Давид Милић 069/2144664, 
sportskisavezsurdulice@gmail.com. Обрачун трошкова и путни налози службених лица за финалну утакмицу се шаљу одмах 
након добијања Саопштења (делегирања). 
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• 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 
18.03.2020. на адресу: Кошаркашки савез Србије, Куп такмичење КСС, Сазонова 83, 11000 Београд. 

 
Све информације у вези Куп-а Милан Цига Васојевић можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС lige.kss.rs. 

 

 
Београд,                                      Комесар Куп такмичења 
09. Март 2020. године                      Бојан Поповић с.р. 
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