
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ФИНАЛНИ ТУРНИР МК КСС 2021/2022 
У15 ПИОНИРИ 2007 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 6 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

− Све одигране утакмице четвртфинала региструју се постигнутим резултатом.  
 

Четвртфинале, 27.05.2022. 

ЧФ1 
СЛОБОДА SPORT'S WORLD 74:70 

(18:15,25:15,14:22,17:18) Живановић В. (БГ) - Крал П. (БГ), Луковић А. (БГ), Ширко П. (БГ) 

ЧФ2 
БОРАЦ  ВИЗУРА  73:68 

(22:14,15:24,22:11,14:19) Димитријевић Д. (ЗР) - Савић Д. (КО), Вулетин М. (ВШ), Штетин М. (ПА) 

ЧФ3 
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС DYNAMIC VIP PAY 68:66 

(21:16,18:20,11:11,18:19) Павлица С. (БГ) - Ковачевић Н. (БГ), Орешковић М. (КЧ), Кривокућа Н. (БГ) 

ЧФ4 
БАЊИЦА МЕГА ПАРТИЗАН НИС 93:83 

(23:21,25:21,26:20,19:21) Пијетловић Р. (НС) - Арсић А. (НС), Јовичин М. (НС), Ракић С. (НС) 

 

2. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице дужни су да поштују Протокол организације утакмица КСС и 

придржавају се свих прописаних мера Владе Републике Србије које се односе на спречавање ширења заразне болести 

проузроковане вирусом КОВИД-19. 
• Комесар региструје утакмице на крају сваког дана турнира, најкасније два сата по завршетку последње утакмице по 

распореду. 
• Комесар своје одлуке објављује путем финалног Саопштења, које излази након такмичења, осим у случају ванредних 

околности. 
• ПРАВО НАСТУПА на Финалном турниру МК КСС у категорији ПИОНИРА имају СВИ ИГРАЧИ који су уписани у лиценцу 

екипе, последњу који је издао комесар лиге у којој је клуб играо у текућој сезони. 
• ПРИЈАВУ/САСТАВ ЕКИПЕ за утакмицу чине 12 играча, тренер и највише осам (8) пратилаца екипе (укључујући 

помоћног тренера), од којих је један (1) обавезно службени представник екипе. Клуб има право на промену/измену 
састава екипе, 12 играча, на утакмицама током турнира. 

• Службена лица су у обавези да Организатора турнира излажу што мањим трошковима и да се међусобно договоре око 
одласка на утакмицу тако да путни трошкови буду што мањи. Уколико више службених лица (највише четири) путује у 
истом правцу на утакмицу, дозвољено је коришћење само једног аутомобила. Делегат је одговоран за спровођење ове 
одлуке. 

• Судије су у обавези да на утакмицама носе СИВИ судијски дрес КСС за сезону 2021/2022. 
• Делагати су у обавези да припреме Обрачун трошкова службених лица са свим потребним подацима за сваку утакмицу 

на којој су делегирани и доставе га Организатору одмах након добијања Саопштења/делегирања, ради исплате такси и 
путних трошкова. 

• Делагати су у обавези да пошаљу Делегатски извештај са утакмице на email b.popovic@kss.rs најкасније 24 сата након 
завршетка утакмице. 

• 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 пре утакмице. 

• Првоименована екипа на утакмици заузима клупу лево, а другоименована екипа десно од записничког стола. Екипа 
Организатор турнира има право бирања клупе на свакој утакмици коју игра. 

• Свлачионице за тимове одређује Организатор турнира. У случају да клубови изразе жељу да буду у истој свлачионици 
следећег дана, предност избора има првоименована екипа на утакмици. Екипа Организатор турнира има право бирања 
свлачионице на свакој утакмици коју игра. 

• На четвртфиналним утакмицама, првог дана турнира, интервал између другог и трећег периода траје 10 минута. Другог 
и трећег дана турнира интервал између другог и трећег периода траје 15 минута. 

• Утакмице се играју искључиво кожним лоптама МОЛТЕН бр.7 (B7G4000) које обезбеђује Организатор турнира. Први 
судија одређује лопту за игру. 

 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ФИНАЛНИ ТУРНИРИ МК КСС 
 
11000 Београд, Сазонова 83 
Тел: 011 3400 841, lige.kss.rs  
 

Комесар лиге: Бојан Поповић 
Тел. 064 880 8812, 065 896 4847 
Email: mkliga@kss.rs; b.popovic@kss.rs 
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• Тренер на утакмицама мора бити прикладно одевен, у кошуљи (поло мајици) и панталонама или у спортској опреми са 
обележјима клуба. 

• Екипе које буду играле утакмицу за 3. место и финале су у обавези да присуствују церемонији доделе 
награда. 

• 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 се доставља Комесару. 

 

3. ТЕРМИНИ УТАКМИЦА И ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 

Полуфинале, 28.05.2022. 

ПФ1 
СЛОБОДА БОРАЦ БЕОГРАД, Хала Mega Factory 

Субота, 28.05.2022., 12:00 Алексић М. (ОБ) - Радосављевић Н. (КГ), Симић М. (БГ), Шипка П. (БГ) 

ПФ2 
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС БАЊИЦА МЕГА БЕОГРАД, Хала Mega Factory 

Субота, 28.05.2022., 14:30 Поповић Ј. (БГ) - Богојевић Ђ. (КВ), Ковачевић Н. (БГ), Стошић Н. (БГ) 

 
Финале, 29.05.2022. 

3/4 
ПОРАЖЕНИ ПФ1 ПОРАЖЕНИ ПФ2 БЕОГРАД, Хала Mega Factory 

Недеља, 29.05.2022., 12:00 - - - - 

1/2 
ПОБЕДНИК ПФ1 ПОБЕДНИК ПФ2 БЕОГРАД, Хала Mega Factory 

Недеља, 29.05.2022., 14:30 - - - - 

 
• Делегирање службених лица за утакмицу за 3.место и финалну утакмицу биће објављено у суботу, 28.05.2022. године, 

након последње полуфиналне утакмице. 
• У случају ТВ преноса финалне утакмице и захтева ТВ Арена спорт, КСС и Oрганизатор задржавају право 

промене сатнице одигравања утакмице за 3.место и финалне утакмице. 
 
Све информације у вези Финалних турнира МК КСС можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                              Комесар мушких МК лига КСС 
27. Мај 2022. године                       Бојан Поповић с.р. 
 

http://lige.kss.rs/

