
 

 
 

 
 

 

 
 

 

КУП МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ 2020/2021 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 2 
 

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

Полуфинале, 13.03.2021. 

ПФ1 
ВОЈВОДИНА 021 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОМБАНК 71:59 

(18:13,18:19,15:14,20:13) Рељић С. (БГ) - Смиљанић Ј. (БГ), Ивановић И. (БГ), Јевтовић В. (БГ) 

ПФ2 
АРТ БАСКЕТ РАДИВОЈ КОРАЋ 81:67 

(27:17,13:29,27:9,14:12) Вељковић Б. (ЈА) - Јурас Ј. (НС), Ћалић С. (БГ), Дашић С. (КВ) 

 

2. ТЕРМИНИ УТАКМИЦА И ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 

Финале, 14.03.2021. 

ВОЈВОДИНА 021 АРТ БАСКЕТ ВРШАЦ, Центар Millennium 
Недеља, 14.03.2021., 13:00 Ранковић З. (ПА) - Јевтовић В. (БГ), Милорадовић Н. (БГ), Дашић С. (КВ) 

 
3. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Пропозиције Куп-а Милан Цига Васојевић 2020/2021 дефинисане су Пропозицијама такмичења за Прву женску лигу 

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

промену/измену састава екипе, 12 играчица, на утакмицама током турнира. 
• Свака играчица мора имати лекарски преглед не старији од шест месеци на дан одигравања утакмице. 

Играчица без важећег лекарског прегледа НЕМА право наступа на утакмици. 
• Првоименована екипа на утакмици има право избора клупе и коша. Одлуком Комесара Куп такмичења распоред може 

бити промењен, на основу одлуке Комесара за безбедност КСС о смештају присутних лица клуба у Зони 2. 
• 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, Организатор турнира. 
• Клубови су у обавези да на горњем делу дреса и шортсу имају знак такмичења, лого Куп-а Милан Цига Васојевић. 
• Тренер на утакмицама буде прикладно одевен, а на почетку утакмице и током флеш интервјуа, обавезно у сакоу и дугим 

панталонама. Током утакмице тренер може бити у кошуљи и дугим панталонама. 
• Клубови су у обавези да најкасније 60 минута пред утакмицуу, на прописаном обрасцу, доставе Комесару за безбедност 

КСС списак присутних лица (максимално 5 лица, менаџмент клуба). 

• На свим утакмицама Куп-а Милан Цига Васојевић 2020/2021 главни судија има овлашћења да употреби Систем за 
понављање снимка (Instant Replay System). Организатор је дужан да у сарадњи са ТВ Арена спорт стави на располагање 
Систем за понављање снимка (Instant Replay System) и оператера који рукује системом. 

• Службена лица су у обавези да потпишу Изјаву службеног лица КОВИД-19 (укључујући помоћне судије и статистичаре) 
пред утакмицу на коју су делегирани, на прописаном обрасцу који доставља делегат утакмице, а који након тога исти 
уврштава у своју документацију са утакмице. 

• Судије су у обавези да на утакмицама носе наранџасти судијски дрес КСС. 
• 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. 
• Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице дужни су да поштују Протокол организације утакмица КСС/КОВИД-

19 и придржавају се свих прописаних мера Владе Републике Србије које се односе на спречавање ширења заразне 
болести проузроковане вирусом КОВИД-19. 

 
Све информације у вези Куп-а Милан Цига Васојевић можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, 
lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                Комесар Куп такмичења КСС 
13. Март 2021. године                       Бојан Поповић с.р. 

http://lige.kss.rs/

