
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

КУП МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ 2021/2022 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 1 
 

1. РАСПОРЕД, ТЕРМИНИ УТАКМИЦА И ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 

  

Полуфинале, 11.03.2022. 

ПФ1 
КРАЉЕВО ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС НИШ, Хала СЦ Чаир 

Петак, 11.03.2022., 16:00 Пијетловић (НС) - Јурас Ј. (НС), Смиљанић (БГ), Недељковић (НИ) 

ПФ2 
АРТ БАСКЕТ ВОЈВОДИНА 021 НИШ, Хала СЦ Чаир 

Петак, 11.03.2022., 18:30 Динуловић (НИ) - Ивановић (БГ), Јовичин (НС), Димовски (КВ) 

 
Финале, 12.03.2022. 

Ф 
Победник ПФ1 Победник ПФ2 НИШ, Хала СЦ Чаир 

Субота, 12.03.2022., 18:30  

 
• Делегирање службених лица за финалну утакмицу биће објављено након последње полуфиналне утакмице. 

• Делегирање делегата за утакмице врши Комесар, а судија комесар у сарадњи са Председником КТ КСС и чланом СК КТ 

КСС. 
 

2. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 

• Пропозиције Куп-а Милан Цига Васојевић 2021/2022 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. 

• Рок за доставу документације за лиценцирање екипа је СРЕДА, 09.03.2022., до 13.00 сати. 

• Крајњи рок за измену лиценцног списка (у случају позитивног PCR теста издатог од званичне и референтне установе, 

играчице која се налази на лиценцном списку) је ЧЕТВРТАК 10.03.2022. године до 13.00 сати. Клуб може променити 
лиценцни списак тако што ће уместо играчице са позитивним резултатом на лиценцни списак додати нову играчицу, 

члана свог клуба, водећи рачуна о општим условима лиценцирања и уз достављање комплетне документације. 
• 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. 

• 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. 

• Утакмице се играју кожним лоптама МОЛТЕН Но 6 (B6G4500). 

• Свлачионице за тимове одређује домаћин, Организатор турнира. 

• На 6 минута пред почетак утакмице екипе се повлаче са терена и врши се представљање играчица, које уз најаву излазе 
на терен. 

• На свим утакмицама КУП-а Милан Цига Васојевић 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: 

− Пред сваку утакмицу на турниру доставе делегату лиценцни списак екипе, лиценце играчица, пријавни лист за 

утакмицу и извештај клупског лекара са последњег тренинга пред утакмицу. 

− На клупи екипе поред играчицаа налазе се само тренер, помоћни тренер и још највише седам (7) пратилаца екипе. 

− На горњем делу дреса и шортсу имају знак такмичења, лого КУП-а Милан Цига Васојевић. 

− По завршетку утакмице тренер и капитен екипе дају изјаве/флеш интервју, испред претходно одређеног места. 
− 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. 

• Службена лица су у обавези да: 



 

− У случају отказивања делегирања пошаљу ПИСАНИ документ на e-mail адресу aleksic@kss.rs, судије и на e-mail 
skkss@kss.rs, најкасније 24 сата након добијања Саопштења (делегирања). 

− Својим понашањем покажу поштовање према актерима утакмице и одевањем на одговарајући начин допринесу 

значају такмичења. 

− Потпишу Изјаву службеног лица КОВИД-19 (укључујући помоћне судије и статистичаре) пред сваку утакмицу на коју 
су делегирани, на прописаном обрасцу који доставља делегат утакмице, а који након тога исти уврштава у своју 

документацију са утакмице. 

− Организатора турнира излажу што мањим трошковима, као и да се међусобно договоре око одласка на утакмицу 
тако да путни трошкови буду што мањи. Уколико користе сопствени аутомобил за путовање на утакмицу, у обавези 

су да попуне путни налог и доставе га делегату. Путни трошкови за коришћење сопственог аутомобила се 
обрачунавају по километражи која важи за Прву женску лигу Србије (1.ЖЛС), а обрачун се врши на основу утврђене 

вредности од 20 динара по километру пута. Службена лица имају право наплате путарине. 

− Судије су у обавези да на утакмицама носе судијски дрес КСС. 

• Делагати су у обавези да: 
− Провере лиценцни списак екипе, лиценце играчица и пријавни лист за утакмицу, који им пре почетка утакмице 

предаје службени представник клуба или тренер и изврше проверу са документацијом екипе коју им је пред утакмицу 

предаје Комесар, као и да изврше проверу извештаја клупског лекара са последњег тренинга. 
− Припреме Обрачун трошкова службених лица за сваку утакмицу на којој су делегирани и пошаљу га комесару 

најкасније 48 сати након добијање Саопштења (делегирања), ради исплате такси и путних трошкова. Обрачун 
трошкова службених лица за финалну утакмицу се шаље одмах након добијања Саопштења (делегирања). 

− Контролишу давање изјаве/флеш интервјуа након утакмице тренера и капитена екипе. 

− Пошаљу Делегатски извештај са утакмице на e-mail адресу aleksic@kss.rs најкасније 24 сата након завршетка 

утакмице. У случају инцидента, приговора или пријаве, делегатски извештај се шаље одмах након утакмице. 

− Пошаљу поштом комплетан материјал са утакмице (записник са утакмице, делегатски извештај, пријавни лист за 
утакмицу обе екипе, примерак завршне статистике, извештај клупског лекара обе екипе, изјаву службених лица 

КОВИД-19, обрачун трошкова и путне налоге службених лица, евентуалне приговоре/пријаве/изјаве) најкасније до 
среде, 16.03.2022. године на адресу: 

Кошаркашки савез Србије, Куп такмичење КСС - жене, Сазонова 83, 11000 Београд. 

• 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 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. 

• 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 за жене 
08. Март 2022. године                                              Бранко Алексић с.р. 

 
 


