КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
- КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ –

УПУТСТВА И ТУМАЧЕЊА

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
Београд, 03. Јун 2020. године
Број 41
На основу одредаба Статута КСС, члан 58, и на основу одлука УО КСС 211/2 и 212/2
од 02. Јуна 2020. године, Комисијa за такмичење КСС, доноси следећa

УПУТСТВА И ТУМАЧЕЊА
о начину одвијања такмичења услед ванредних околности
у такмичарској сезони 2020/2021
1.

Комисија за такмичење Кошаркашког савеза Србије преко Комесара такмичења у
чијој су надлежности кошаркашка првенствена такмичења, за која је одлуком УО КСС
211/2 од 02 јуна 2020. године, утрђено да се да су завршена 15. Mарта 2020. године,
утврђују пласман кошаркашких клубова на табели на основу резултата остварених на
утакмицама одиграним закључно са 15. Мартом 2020. године.
1.1. Пласмани у свим лигама Кошаркашког савеза Србије, одређује се сходно ФИБА
правилима игре, осим у четвртом рангу 2.МРЛ Запад 1, где ће се пласман
утврдити коефицијентом, победа и пораза у одиграним утакмицама укључујући
обе групе.
1.2. У случајевима када се такмичење одвијало по групама и/или није дошло до
спајања група, (Плејоф), пласман клубова одредиће се коефицијентом
остварених победа и пораза у односу на број одиграних сусрета.
1.3. У случају да сви параметри за одређивања пласмана буду идентични и није
могуће одредити пласман на основу званичних ФИБА правила, утврђивањем
коефицијената, пласман ће се одредити жребом.

2.

Сходно ставу 4 Одлуке 212/2 Управног Одбора КСС од 02. јуна 2020. године у
такмичарској сезони 2019/2020 а за такмичарску сезону 2020/2021, неће се
примењивати одредбе члана 3, члана 4, затим став 5 члана 7, став 4 члана 8, став 9
члана 9, став 12 чланa 14, Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије и
Пропозиција такмичења КСС, које дефинишу број екипа који остварују пласман у
непосредно нижи ранг такмичења по окончању истог.

3.

У такмичарској сезони 2019/2020, а до рока предвиђеног за подношење захтева за
добијање дозволе за сезону или одобрење захтева за учешће у такмичењу неће се
примењивати члан 15 и став 2 члана 36 Правилника о такмичењу, који дефинише
попуну лига у случају да клуб одустане или не поднесе пријаву за такмичење у вишем
рангу.
3.1. У сезони 2019/2020 ниједан клуб неће остварити пласман у нижи ранг, тако да
није могуће да за толико мањи број клубова из вишег ранга оствари пласман у
нижи ранг по пласману него колико је предвиђено системом такмичења.
3.2. У сезони 2020/2021 клуб који је остварио пласман у виши ранг, а изјасни се
или не поднесе захтев за добијање дозволе за сезону или одобрење захтева за
учешће у такмичењу, може да се такмичи у истом рангу такмичења као у
сезони 2019/2020, а његово место у виши ранг оствариће клуб по пласману из
такмичарске сезоне 2019/2020.

3.3.
3.4.

У свим другим случајевима о попуни лига до одговорајаћег броја одлучиваће
УО КСС по сваком случају посебно.
У такмичарској сезони 2020/2021, а у року за пријављење екипа за такмичење
(01. јули 2020. године), због неисвесне финасијске ситуације која је најављена
од клубова, клубови који нису спремни да се такмиче у рангу у коме су
остварили пласнан у такмичарској сезони 2019/2020, могу без последица,
поднети пријаву за учешће у непосредно нижем рангу такмичења у случају да
не ремете број екипа у том такмичењу.
У току такмичарске сезоне 2020/2021 оправдања у финасијском смислу,
сматраће се неодговорним.
Клубови који се одлуче да наступају у непосредно нижем рангу такмичења,
дужни су да о томе обавесте КТ КСС.

4.

Сходно ставу 5 Одлуке 212/2 Управног одбора КСС од 02 јуна 2020. године попуне
лига у такмичарској сезони 2020/2021, вршиће се у складу са ставом 1 члана 36
Правилника о такмичењу КСС-а, водећи рачуна о територијалној заступљености и
оправданим интересима кошаркашке организације у целини, који треба бити
приоритет у условима ванредних околности и Одлукама УО КСС.
4.1. О преласку екипа/учесника из Првих мушких регионалних лига у други ранг
такмичења Другу мушку лигу Србије, одлучиће УО КСС,
4.2. О преласку екипа/учесника из Других мушких регионалних лига у трећи ранг
такмичења Прву мушку регионалну лигу, одлучиваће Комисија за такмичење
КСС на предлог надлежних територијалних органа који спроводе такмичење
Других мушких регионалних лига (Комесари лига), у року предвиђеном за
подношење захтева за учешће у такмичењу.

5.

Комисија за такмичење КСС, у складу са Одлуком УО КСС 212/2 од 02. јуна 2020.
године, ближе ће прописати начин играња у лигама/групама у зависности од броја
клубова који учествују у такмичењу.
5.1. У Првој мушкој лиги Србије (КЛС) такмичење се игра по двоструком бод систему,
као јединствена лига од шеснаест (16) клубова, са плеј-оф такмичењем за првака
државе,
5.2. У Првој женској лиги Србије такмичење се игра по двоструком бод систему као
јединствена лига од дванаест (12) клубова, са плеј-оф такмичењем за првака државе,
5.3. У Другој женској лига Србије такмичење се игра по двоструком бод систему као
јединствена лига од дванаест (12) клубова,
5.4. У Другој мушкој лиги Србије у такмичарској сезони 2020/2021 у зависности од
броја клубова, уколико је то могуће, такмичење се игра у две територијалне групе по
8 клубова, укупно (16) клубова.
Под условом да се и у сезони 2021/2022 такмичење у Другој мушкој лиги
Србије игра са истим бројем клубова, такмичење се може одвијати у групама
које не могу бити територијално подељене.
Пласман на крају такмичарске сезоне 2020/2021 одредиће полазне
такмичарске бројеве за такмичарску сезону 2021/2022 и поделу у групама.

6.

По завршетку такмичарске сезоне 2020/2021, а у складу са ставом 6 Одлуке 212/2, УО
КСС од 02. јуна 2020. године, сва такмичења Кошаркашког савеза Србије, у делу броја
учесника у лигама, спроводиће се у оквиру Правилника о такмичењу КСС, осим
уколико Правилником дугачије не буде регулисано.
6.1. По завршетку такмичења у сезони 2020/2021 пласман у непосредно нижи ранг
такмичења оствaриће онолики број клубова као што је дефинисано чланом 3,
4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 Правилника о такмичењу КСС, осим уколико се
Правилником дугачије не дефинише.

7.
У складу са Одлуком УО КСС 212/2 од 02. јуна 2020. године, овај систем такмичења се
успоставља за сезону 2020/2021 и 2021/2022.
8.
У такмичарској сезони 2020/2021 неће се примењивати одредбе члана 11 Правилника
о такмичењу КСС у вези такмичења у Трећој мушкој регионалној лиги, и Другој женској
регионалној лиги, а у складу са Одлуком УО КСС.
8.1. Клубови који желе да се такмиче у наведеном такмичењу и поднесу захтев за
учешће, одмах стичу право да поднесу захтев за учешће у Другој мушкој регионалној лиги и
Првој женској регионалној лиги своје територијалне групе.
9.
Сходно одлуци УО КСС са састанка одржаног 02. јуна 2020. године ван снаге је
стављена Одлука о Априлском прелазном року, због немогућности коришћења.
9.1. Сходно ставу 2 члана 41 Регистрационог правилника на снази је
ПРЕЛИМИНАРНИ ПРЕЛАЗНИ РОК, до почетка првог наредног редовног прелазног рока.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на интернет страници
Кошаркашког савеза Србије.

Комисија за такмичење КСС,
Председник, Бранко Лозанов с.р.
Душан Пројовић, Потпредседник КСС

