
 

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

TРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ КУП РАДИВОЈ КОРАЋ 2021/2022 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 1 
 

1. РАСПОРЕД И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Четвртфинале, 17/18.02.2022. 

ЧФ1 
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА MTS СПД РАДНИЧКИ НИШ, СЦ Чаир 

Четвртак, 17.02.2022., 18:00 - - - - 

ЧФ2 
МЕГА MOZZART ЗЛАТИБОР НИШ, СЦ Чаир 

Четвртак, 17.02.2022., 21:00 - - - - 

ЧФ4 
ФМП MERIDIAN БОРАЦ НИШ, СЦ Чаир 

Петак, 18.02.2022., 18:00 - - - - 

ЧФ3 
ПАРТИЗАН NIS БОРАЦ ЗЕМУН НИШ, СЦ Чаир 

Петак, 18.02.2022., 21:00 - - - - 

 
• Делегирање службених лица биће објављено накнадно. 
 

Полуфинале, 19.02.2022. 

ПФ1 
Победник ЧФ1 Победник ЧФ2 НИШ, СЦ Чаир 

Субота, 19.02.2022., 17:00 - - - - 

ПФ2 
Победник ЧФ3 Победник ЧФ4 НИШ, СЦ Чаир 

Субота, 19.02.2022., 21:00 - - - - 

 
• На утакмици ПФ2 првоименована екипа у распореду је Победник утакмице ЧФ3 (ПАРТИЗАН NIS / БОРАЦ 

ЗЕМУН). 
 

Финале, 20.02.2022. 

Победник ПФ1 Победник ПФ2 НИШ, СЦ Чаир 
Недеља, 20.02.2022., 21:00 - - - - 

 
• У случају захтева ТВ Арена спорт и МУП-а, Oрганизатор задржава право промене сатнице одигравања утакмица. 
• Након почетка Финалног турнира, утврђене сатнице се не могу мењати, осим у случају ванредних околности које нису 

могле бити унапред предвиђене. 
 

2. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Пропозиције Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ 2021/2022 дефинисане су Пропозицијама такмичења Куп-а Радивој 

Кораћ 2021/2022. 
• Клуб/екипа на Триглав осигурање Куп-у Радивој Кораћ 2021/2022 наступа са ЧЕТРНАЕСТ (14) играча које пријави. Клуб 

има право на промену/измену састава екипе, 12 играча, на утакмицама током турнира. 
• Крајњи рок за измену лиценцног списка у случају позитивног резултата PCR теста пре турнира или антигенског теста 

током турнира, издатог од званичне и референтне установе, играча који се налази на лиценцном списку је субота 
19.02.2022. године до 12.00 сати. Клуб може променити лиценцни списак тако што ће уместо играча са позитивним 
резултатом на лиценцни списак додати новог играча, члана свог клуба, водећи рачуна о општим условима лиценцирања 
и уз достављање комплетне документације. 

• Делегирање делегата за утакмице врши Комесар, а судија Председник СК КСС. 
• Утакмице се играју кожним лоптама МОЛТЕН Но 7 (B7G4500). 
• На свим утакмицама Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ 2021/2022 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. 

 
 



 

 
• Клубови су у обавези да: 

− Доставе сву потребну документацију за лиценцирање екипе најкасније до уторка 15.02.2022. године до 12.00 
сати. 

− Изврше PCR тестирање за сва лица (играчи, тренери, пратиоци) која ће се налазити на лиценцном списку екипе 
и доставе резултате PCR тестова Комесару и лицу за спровођење Протокола организације утакмица КСС/КОВИД-19 
на e-mail адресе b.popovic@kss.rs и zivanovic@kss.rs. Резултат тог теста не може бити старији од 48 сати на дан 
одигравања четвртфиналне утакмице и важи за цео турнир. 

− На горњем делу дреса и шортсу имају знак такмичења, лого Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ. 
• 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. 

• Пропозиције Куп такмичења КСС и Пропозиције Куп-а Радивој Кораћ 2021/2022  достављене су клубовима, а могу се 
преузети са интернет странице http://lige.kss.rs/dokumenta/propozicije-takmicenja/.  

 
Све информације у вези Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ 2021/2022 могу се прочитати на званичној интернет 
страници такмичења, lige.kss.rs. 

 
 

Београд,                                Комесар Куп такмичења КСС 
03. Фебруар 2022. године                      Бојан Поповић с.р. 
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