
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 4 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 
− Све одигране утакмице четвртфинала региструју се постигнутим резултатом. 

 
Четвртфинале, 16/17.12.2020. 

ЧФ1 
ВОЈВОДИНА НАПРЕДАК 

Регистрована раније 
Игњатовић В. (БГ) - Стрика М. (БГ), Ћалић С. (БГ), Влаховић Н. (БГ) 

ЧФ2 
ХЕРЦЕГОВАЦ ОКК БЕОГРАД 62:81 

(12:25,11:22,20:14,19:20) Пијетловић Р. (НС) - Јевтовић В. (БГ), Седлар Д. (НС), Томић В. (НС) 

ЧФ3 
FAIR PLAY СПД РАДНИЧКИ НИШ, ОШ Душан Радовић 

Среда, 30.12.2020., 14:30 Ђурић Д. (КШ) - Милојевић А. (КШ), Крстић С. (АЛ), Богојевић Ђ. (КВ) 

ЧФ4 
КЛИК МЛАДОСТ 58:89 

(15:25,8:24,20:16,15:24) Ерић Н. (КГ) - Миздрак Д. (ВА), Дашић С. (КВ), Ковачевић Ј. (УЕ) 

 

2. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 

− На утакмици КЛИК : МЛАДОСТ, клуб КЛИК није обезбедио минималну температуру (16° С) за одигравање утакмице у 
својој хали. 

 

3. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 
 
− На основу чл. 13, 67 и 68 (17.) Пропозиција и чл. 22 Дисциплинског правилника, опомиње се клуб КЛИК (температура у 

хали мања од 16° С). 
 

4. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Клубови су у обавези да на време пошаљу термин одигравања утакмице, као и евентуалну промену термина, сатнице и 

хале на e-mail адресу lige@kss.rs и b.popovic@kss.rs. 
• Сваки играч мора имати лекарски преглед извршен пре почетка такмичења, не старији од шест месеци на дан 

одигравања утакмице. Играч без важећег лекарског прегледа НЕМА право наступа на утакмици. 

• Екипа, играчи, тренери и остали пратиоци у саставу екипе имају право наступа у Куп такмичењу КСС са документацијом 
коју је издао комесар лиге у којој клуб игра у текућој сезони. 

• Тренер и помоћни тренер екипе морају имати одговарајућу тренерску лиценцу (ЦРВЕНА/ПЛАВА), односно дозволу за 
рад издату за текућу сезону од стране УКТС, у складу са Законом о спорту и општим актима КСС. 

• На клупи екипе поред играча могу да се налазе тренер, помоћни тренер и још седам (7) пратилаца екипе. 
• Домаћа екипа игра у светлим, а гост у тамним дресовима. Уколико се клубови договоре могућа је замена боје дресова. 
• Утакмице четвртфинала и полуфинала се играју лоптама којима Организатор игра утакмице сениорскe лигe у којој 

клуб наступа у текућој сезони. Финална утакмица игра се лоптом МОЛТЕН Но 7 (GL7X). 
• Организатор утакмице је у обавези да обезбеди исправну апаратуру за мерење времена и руковање семафором. 

Електронски уређаји за мерење главног времена, времена за напад и показивање резултата морају да испуњавају 
одредбе прописане Правилима игре. Табле морају бити са унутрашње стране уоквирене ЛЕД сијалицама (тракама). 

• Организатор утакмице је у обавези да обезбеди присуство лекара (доктор, медицински техничар, физиотерапеут) са 
комплетним прибором за прву помоћ. 

• Све примедбе везане за организацију или сам ток утакмице службени представник клуба доставља делегату, који је у 
обавези да исте забележи у свој делегатски извештај који доставља Комесару. 

• Клубови су у обавези да организују утакмице у складу са Протоколом организације утакмица КСС. Сви учесници у 
организацији и спровођењу утакмице дужни су да поштују Протокол и придржавају се свих прописаних мера Владе 
Републике Србије које се односе на спречавање ширења заразне болести проузроковане вирусом КОВИД-19. 

• Делегирање делегата за утакмице врши Комесар, а судија Председник СК КСС. 
• Таксе: судија (3) 2.000 дин, делегат (1) 1.200 дин, помоћни судија (3) 800 дин, статистика (2) 1.000 дин. 
• Клубови су у обавези да своје финансијске обавезе везане за учешће у такмичењу или 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. 

 

 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
КУП ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
ДРУГИ СТЕПЕН - ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА 
11000 Београд, Сазонова 83 

Тел: 011 3400 841, lige.kss.rs  
 
Комесар лиге: Бојан Поповић 
Тел. 064 880 8812, 065 896 4847 
Email: lige@kss.rs; b.popovic@kss.rs 
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5. РАСПОРЕД И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Полуфинале 

ПФ1 
ВОЈВОДИНА ОКК БЕОГРАД 

29/30.12.2020. 
- - - - 

ПФ2 
Победник ЧФ3 МЛАДОСТ 

13/14.01.2021. 
- - - - 

 
Финале, 20/21.01.2021. 

Ф 
Победник ПФ1 Победник ПФ2 

20/21.01.2021. 
- - - - 

 
Све информације у вези Куп такмичења КСС можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                Комесар Куп такмичења КСС 
28. Децембар 2020. године                                Бојан Поповић с.р. 
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