
 

 

МИНИ КУП БЕОБАСКЕТ 2019/2020 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 1 
 

1. РАСПОРЕД И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 

 
     Полуфинале, 14.03.2020. 

ПФ1 
РАДИВОЈ КОРАЋ РЕГИОН ЈС/ИС СУРДУЛИЦА, Нова Хала спортова  

Субота, 14.03.2020., 12:00 Д.Арсић (ВР), А.Јовић (СЦ) - М. Стојановић (ВР) 

ПФ2 
КРАЉЕВО ВИЗУРА СУРДУЛИЦА, Нова Хала спортова  

Субота, 14.03.2020., 14:00 С.Николић (ВР), Д.Марковић (ЛЕ) - П.Ђоковић (ЛЕ) 

 
     3. место, 15.03.2020. 

Поаражени ПФ1 Поражени ПФ2 СУРДУЛИЦА, Нова Хала спортова  

Недеља, 15.03.2020., 12:30 Ч.Вуковић (ПК), А.Ђорђевић (ЛЕ) - А.Јовић (СЦ) 

 
     Финале, 15.03.2020. 

Победник ПФ1 Победник ПФ2 СУРДУЛИЦА, Нова Хала спортова  
Недеља, 15.03.2020., 14:30 М.Глигоријевић (ЛЕ), М.Николић (ЛЕ) - В.Ђорђевић (ЛЕ) 

 
• Церемонија додела награда најуспешнијим екипама и појединцима на Мини Куп-у Беобаскет 2019/2020биће 

организована у полувремену финалне утакмице Куп-а Милан Цига Васојевић. 

• Обавезно је присуство свих екипа на церемонији доделе награда. 
 

2. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 

• Пропозиције Мини Куп-а Беобаскет 2019/20 дефинисане су  Пропозицијама МК такмичења КСС. 

• Клубови су у обавези да делегату пре утакмице доставе на увид лиценцни списак за наступ на Мини Куп-у Беобаскет 

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 извршен пре почетка такмичења, не старији од шест месеци на дан 

одигравања утакмице. 
• Тренер и помоћни тренер екипе морају имати тренерску лиценцу, односно дозволу за рад издату за текућу сезону 

одстране УКТС, у складу са Законом о спорту и општим актима КСС. 

• Наклупи екипе поред играчица могу да се налазе тренер, помоћни тренер и још два (2) пратиоца екипе. 

• Првоименована екипа на утакмици заузима клупу лево, а другоименована екипа десно од записничког стола. 

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

 
Све информације у вези Мини Куп-а Беобаскет можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС lige.kss.rs. 

 
 

      Београд,                                    Комесар Куп такмичења 
11. Март2020. године          Бојан Поповић с.р. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  


